
evangélikus hetilap • www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 14. szám g 2014. április 6. g Böjt 5. vasárnapja (Judica) Ára: 275 Ft

Isten élő Lelke, jöjj! f 2. oldal
A koporsótól a bölcsőig f 3. oldal
Interjú egy tamil misszionáriussal f 4. oldal
Orgonaszentelés Kővágóörsön f 5. oldal
Nagyhét zenéje f 7. oldal
A Föld órája – évente hatvan perc? f 15. oldal

Deák téri gimnáziumunk egy 1896-ban készült festményen
f��Neves evangélikusokról, akik a Deák téri iskolát választották, írásunk a 8. oldalon

„Két ség kí vül az evan gé li kus egy há zat ér te 
a leg na gyobb kár e te kin tet ben, hisz 1950 óta
nincs olyan in téz mény, amely a vi lá gi ak szá má ra
az evan gé li kus egy ház jog ok ta tá sá val fog lal koz na.”

Zsedényi Béla és Bruckner Győző
emlékezete f 13. oldal

„Az egy ko ri ha tár őr -település
evangé li kus egy ház köz sé gé nek egy-
 ne gye de (!) jött el »be mu tat koz ni«
az anya or szág fő vá ro sá ba.”

Oltszakadáti szórványest
f 5. oldal

„Re for má tus ként a ke len föl di evan gé li kus temp lom -
ban volt a kon fir má ci óm evan gé li kus nő vé rem mel
együtt: ugyan ott, ahol 1942-ben Or dass La jos,
a nagy ne vű ké sőb bi püs pök es ket te a szü le i met.”

Beszélgetés Gárdonyi Zsolt 
orgonaművésszel f 7. oldal

AMagyarországiEvangélikus
Egyház(MEE)közleménye

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

né pét, hogy áp ri lis 6-án min den ki fe le lő sen él jen vá lasz tói jo gá val. Ala -
po san tá jé ko zód va, lel ki is me re te sen vizs gál juk meg, hogy me lyik párt -
ra, egyé ni je lölt re ad juk sza va za tun kat. 
Po li ti kai kam pány nak nincs he lye temp lo ma ink ban.
Is ten aján dé koz zon böl cses sé get vá lasz tott ve ze tő ink nek, hogy a ka pott

ha ta lom mal alá za to san szol gál ja nak egész né pünk ja vá ra! 
„Is ten, áldd meg a ma gyart… mert ti ed az or szág, a ha ta lom és a di -

cső ség.”
Erős vár a mi Is te nünk!

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

g Bé res Ta más

A meg gyúj tott és lám pa tar tó ra he lye -
zett mé cses, a he gyen épült vá ros és az
ízét meg tar tó só – az ide tar to zó kor -
tör té ne ti is me re tek se gít sé gé vel – Jé -
zus leg köz vet le neb bül ért he tő pél dá -
za tai kö zé tar to zik. A hoz zá juk fű zött
ma gya rá zat  még  vi lá go sab bá  te szi,
hogy  Jé zus kö ve té se nyil vá nos ese -
mény.Le het nek és van nak is min dig át -
me ne ti élet sza ka szok, tü rel mi idők és
a rej tek ben ki fej lő dő igaz sá gok min den
em ber és kö zös ség éle té ben, de ezek a
ki fe je zé sek  a  kü lön le ges,  rend kí vü li
ál la pot  azo no sí tá sá ra  szol gál nak.  A
Jé zus-sze re tet ere jét, sza bad sá gát és fel -
ada tát sen ki sem zár hat ja be egyet len
könyv be, szív be, moz ga lom ba, temp -
lom ba vagy szer ve zet be sem. Ez él és
él ni akar, ahogy az élet ma ga is.
Ami óta Hein rich Be dford-Strohm

bam ber gi  rend szer es teo ló gia-ta nár
ba jor püs pök lett, az ál ta la szor gal ma -
zott „öf fent li che Theo lo gie” („köz teo -
ló gia”) prog ram ja is lám pa tar tó ra ke -
rült  a  né met  egy há zi  élet ben  és  az
ezen tá jé ko zó dó evan gé li ku sok szá -
má ra szer te a vi lá gon. A püs pök meg -
nyi tó  ige hir de tést  tart  zsi na to kon,
öku me ni kus  is ten tisz te le te ken  vesz
részt társ egy há zak ve ze tő i vel, és az ér -
dek lő dő egy ház ta gok idén is ké szül -
het nek nagy pén te ki ige hir de té sé re a
mün che ni Má té-temp lom ban. 
Egy há zi te vé keny sé gé nek szer ves

ré sze ként  azon ban  a  ka ted ra  utá ni
éve i ben to vább ra is köz vet len de rű -
vel, igé nye sen és köz ért he tő en be szél
a né met be ván dor lás po li ti ka hu má -
nus ki dol go zá sá ról, az igaz sá gos sá got
elő tér be  he lye ző  gaz da ság eti ka  ér -
vény re jut ta tá sá ról és a jö vő ké pes kör -
nye zet vé del mi szem lé let el ter je dé sé -
nek el ke rül he tet len vol tá ról. Mun ká -
ja, meg nyi lat ko zá sai nyo mán min den
ér dek lő dő szá má ra vi lá gos sá vál hat,
hogy az evan gé li kus egy ház nak van -
nak meg ala po zot tan ki fejt he tő szem -

pont jai a köz éle ti kér dé sek ben, még
azo kat is ide ért ve, ame lyek tár sa dal -
mi je len tő sé ge el éri a kor mány za ti ak -
tu ál po li ti ka szint jét. Püs pö kük pél dá -
ját lát va pe dig az egy ház tag jai nem -
csak  össze tar tób bak,  ha nem  egy re
bát rab bak is tár sa dal mi és kul tu rá lis
kör nye ze tük ak tív ala kí tá sá ban. Leg -
alább is Né met or szág ban. 
De  va jon  mennyi ben  né met  ki -

vált ság a ke resz té nyek szük ség sze rint
bá to rí tó vagy konf ron tá ci ót vál la ló, he -
lyén va ló meg nyil vá nu lá sa a tár sa da -
lom ki sebb-na gyobb, ége tő kér dé se -
i ben? Lé te zik-e vi ru ló zöld me ző vagy
leg alább egy da rab vissza hó dít ha tó és
be vet he tő ter mő te rü let a jog gal vé dett
ma gán élet és a min den ko ri kor mány -
pár tok po li ti kai ma nő ve re i nek vi lá ga
kö zött más or szá gok ban is?
Ti pi kus ha zai vá lasz er re a kér dés -

re nyil ván va ló an nem ad ha tó. Ti pi kus -
nak mond ha tó evan gé li kus vé le mé -
nyek, az egy há zunk bel ső kom mu ni -
ká ci ó já nak el múlt pár év nyi ta pasz ta -
la ta alap ján an nál in kább. E vé le mé -
nyek  egy sze rű  fel so ro lá sá val  most
nem sok ra men nénk, mert ezek az ak -
tív párt po li ti kai sze rep sür ge té sé től a
gya kor la ti lag min den köz ügy re ki ter -
je dő re zig nált és apa ti kus hoz zá ál lá -
sig ter jed nek. Nem vol na ha szon ta lan
vi szont  vé gig kér dez ni  és  -ele mez ni
eze ket a vé le mé nye ket, köz vet len hit -
be li kap cso la tuk szem pont já ból, ar ra
a kér dés re ke res ve a vá laszt, hogy mi,
evan gé li ku sok  itt hon  ál ta lá ban
mennyi re lát juk meg és fo gad juk el ak -
tív kul tú ra ala kí tó sze re pün ket.
A re mélt jö vő be li fel mé ré sek ered -

mé nye i nek meg szü le té sé ig is va ló szí -
nű nek tű nik, hogy a tár sa da lom álta -
lá nos  po li ti kai  po la ri zá ló dá sát  kö -
vet ve egy há zunk ban is el ter jedt fel fo -
gás az, amely a ma gán élet és a nyil ván -
va ló nak vélt párt po li ti kai esz mé nyek
és cé lok közt nem lát je len tős te ret a
köz életi kér dé sek nyil vá nos és ak tív
meg vi ta tá sa  szá má ra.  Olyan  vé le -
ménnyel pe dig, amely egyéb sze mé -

lyes, csa lá di vagy kül ső in dí tó ok nél -
kül is egye ne sen a val lá si iden ti tás ban
je löl né meg a vál lalt köz éle ti fe le lős -
ség gya kor lá sá nak ere de tét, vél he tő -
en na gyon kis szám ban ta lál koz nánk.
Mi előtt  el me rül nénk  és  szo kás

sze rint el is vesz nénk az okok ke res -
gé lé sé ben  (amely  más  te kin tet ben
per sze rend kí vül hasz nos is le het), ér -
de mes szem be sül ni az em lí tett pél dá -
zat üze ne té vel. Le he tet len nem ész -
re ven ni, hogy Jé zus nem a spe ci á li san
val lá si (mai ki fe je zés sel: egy há zi) te -
vé keny ség  nyil vá nos  kép vi se let éről
be szél.  Nem  az  ige  hir de té sé re,  a
szent sé gek he lyes ki szol gál ta tá sá ra, a
lel kek  meg men té sé re,  a  pro duk tív
gyü le ke ze ti mun ká ra vagy az egy há -
zi tag lét szám nö ve lé sé re buz dít. Eze -
ket a  lel ki is me re ti-dog ma ti kai-egy -
ház tör té ne ti-in téz mé nyi fel ada to kat
úgy is – akar va, nem akar va – húz zuk-
gör get jük ma gunk kal év szá za dok óta
és to vább. Ezek he lyett itt az evan gé -
li um lát ha tó je le i ről és kö vet kez mé -
nye i ről be szél az em be rek éle té ben:
„Úgy ra gyog jon a ti vi lá gos sá go tok az
em be rek előtt, hogy lás sák jó cse le ke -
de te i te ket, és di cső ít sék a ti mennyei
Atyá to kat.” (Mt 5,16)

Az evan gé li um ki tel je se dé se az
em be ri élet ben a te vé keny sé gek in dí -
tó oka, ere je és ju tal ma is egy ben. Az
itt  el hang zó  sza vak  ar ra  utal nak,
hogy az evan gé li um sza bad sá gá ban
min den em ber fel sza ba dul sa ját ön -
ző,  szűk  lá tó kö rű  cél ja i nak  kény -
szer szol gá la ta alól. Ez zel pe dig fo ko -
zott mér ték ben vá lik ké pes sé a jó és
rossz  köz ti  dön tés re  és  az  en nek
meg fe le lő cse lek vés re. 
Sok min den ről nem esik itt szó ter -

mé sze te sen, ami ről egy-egy konk rét
dön tés ese té ben be szél ni kel le ne: pél -
dá ul meg bíz ha tó in for má ci ók ról, mo -
rá lis hát tér kö zös ség ről, nor mák ról és
a mér le ge lés tech ni ká i ról. De a jó és
rossz kö zöt ti he lyes vá lasz tást el vi leg
is le he tet len né te vő, min den ki lel ké -
ben élő „szé ri á lis” ön zés és szá mí tás le -

küz dé sé ről az evan gé li um sza bad sá -
gá nak erő te ré ben: igen! Ez az oka an -
nak,  hogy  nem  bíz hat juk  ki zá ró lag
más ra a fon tos dön té sek meg ho za ta -
lát.  A  te rem tett  vi lág nak  szük sé ge
van azok ra (Róm 8,19), aki ket a te rem -
tés Ura ilyen – kel le met len? elő nyös?
ne héz? kény szer-? – hely zet be hoz.
A „köz teo ló gia” eb ből a fel is me rés -

ből in dul ki. A ke resz té nyek fel ada ta
és fe le lős sé ge el vi tat ha tat lan a min den -
ko ri tár sa da lom ala kí tá sá ban. 
Nap ja ink ban még min dig ki gyó -

gyu ló fél ben va gyunk ab ból az ál la -
pot ból, ame lyet a ne ves (evan gé li kus)
val lás szo cio ló gus,  Pe ter L. Ber ger
„az egy há zak – szo ci a liz mus alatt ta -
nú sí tott – fe de zék be vo nu lá sa ként”
je lölt meg. A rend szer vál to zás óta el -
telt  évek  egy elő re  ke vés nek  bi zo -
nyul tak ar ra, hogy erős vagy leg alább
jól mű kö dő (vagy leg alább mű kö dő)
ci vil tár sa dal mi ak ti vi tás jöj jön lét re,
amely nek hi va tá sa len ne a ma gán élet
és  a  pro fesszi o na lis ta  nagy po li ti ka
köz ti mezs gye ki szé le sí té se. Pe dig ezt
a mezs gyét az után be is kell még lak -
ni, és vi rág zó har ma dik kul tú rát is lét -
re kell még raj ta hoz ni. 
Egé szen ad dig, amíg ez ki nem ala -

kul, vagy mi ma gunk ne ki nem kez -
dünk a ki ala kí tá sá nak és fel vi rá goz -
ta tá sá nak, ne künk, evan gé li ku sok nak
sem ma rad más vá lasz tá sunk, mint
bár mi lyen ránk vá ró tár sa dal mi fe le -
lős ség ese tén far kast (az az po li ti kát)
ki ál ta ni és ez zel nem csu pán el odáz -
ni, ha nem is mét meg csú fol ni a ke -
resz té nyek  ki vált sá gos  fe le lős ség -
gya kor lá sá nak tiszt jét és tisz tes sé gét.
Püs pö ke ink már ad ták lát ha tó je lét
eb bé li  el kö te le ző dé sük nek.  Ők  is
em be rek: szük sé gük van a bá to rí tás -
ra. Ne hagy juk őket ma guk ra! 

A szer ző evan gé li kus lel kész, egye te -
mi ta nár, az Evan gé li kus Hit tu do má -
nyi Egye tem Rend sze res Teo ló gi ai
Tan szé ké nek ve ze tő je 

Közteológia
„Úgy ra gyog jon a ti vi lá gos sá go tok az em be rek előtt, hogy lás sák jó cse le ke de te i te ket, 

és di cső ít sék a ti mennyei Atyá to kat” (Mt 5,16)
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Egyetem(EHE)dísztermében.A
hangolásnakmegfelelőenvaló-
banazégi szépnyomainakkuta-
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adókazAmi szép, az jó is? –Az
esz té ti ka igé nye a kor társ teo ló -
gi ai gon dol ko dás ban címűkon-
ferencián.Áhítatábandr. Sza bó
La jos rektor Istenmegvilágító
erejű szépségét hívta segítsé-
gül, hogy a tudományos nap
résztvevőimélyebbenmegért-
hessékamottóulválasztottigét:
„Az iga zak nak pe dig szép ju -
tal muk lesz.” (Péld13,21)

Át esz té ti zált vi lá gunk ban a szép ség
ala po san el ve szí tet te ere de ti, „égi” ka -
rak te rét.  Hogy  a  Lu ther től ta nult
„meg kü lön böz te tés  mű vé sze tét”  a
hét köz na pok ban is al kal maz ni tud -
juk,  fon tos  is mer nünk  a  teo ló gia
esz té ti kai ol da lát is. Is ten a leg szem -
be tű nőb ben ugyan is a te rem tett vi -
lág szép sé ge i ben mu tat ja meg ma gát. 
Hogy en nél a meg le he tő sen egy sze -

rű alap ve tés nél a szép sok kal össze tet -
tebb, rej tőz kö dés től, rút tól, lát szó la -
gos el lent mon dás tól sem men tes ka -
te gó ria, ar ra el ső ként dr. Bé ké si Sán -
dor rajz film ren de ző  és  re for má tus
lel kész, a Pan nó nia Film stú dió egy ko -
ri mun ka tár sa, je len leg a Ká ro li Gás -
pár Re for má tus Egye tem Hit tu do má -
nyi Ka rá nak do cen se vi lá gí tott rá. 
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A nagy ta nács azon a na pon ha tá roz -
za el Jé zus meg ölé sét, ame lyen Lá -
zár föl tá masz tá sá nak hí rét ve szi. Az
íté let in dok lá sa: „Ez az em ber… sok
jelt tesz.” Bő vebb ma gya rá za ta: „Ha
egy sze rű en csak hagy juk őt, min -
den ki hisz majd ben ne, az tán jön nek
a ró ma i ak, és el ve szik tő lünk a he lyet
is, a né pet is.” Iga zuk lett: negy ven év -
vel ké sőbb tény leg jöt tek a ró ma i ak,
és el vet ték tő lük a he lyet is, a né pet
is. Pe dig nem hagy ták, hogy Jé zus to -
vább ra  is  cso dá kat  te gyen,  és  az
em be rek higgye nek ben ne, ha nem
in kább meg öl ték. De mind az, amit
a  „té ved he tet len”  egy há zi  fő ha tó -
ság Jé zus meg ölé sé vel akart el há rí -
ta ni, sor ra be kö vet ke zett. A nem zet -
ha lál lal fel érő szét szó ra tás épp úgy,
mint az ószö vet sé gi val lás lé nye gét
je len tő ál do za ti kul tusz meg szű né -
se. De be kö vet ke zett az is, hogy az
em be rek tö me ge sen kezd tek Jé zus -
ban hin ni. 
El ső konk lú zió: tör vény sze rű, hogy

amit ér tel münk ta ná csá ra hall gat va,
Jé zus el ve té se árán aka runk meg men -
te ni vagy ma gunk nak meg tar ta ni, az
bi zo nyo san el vész. Amit pe dig Jé zus
el ve té se  árán  aka runk  meg aka dá -
lyoz ni, az bi zo nyo san be kö vet ke zik. 
Má so dik konk lú zió: tör vény sze rű,

hogy ha ma gun ké nak te kint jük, ami
nem a mi énk, ha nem Is te né, ak kor Is -
ten azt bi zo nyo san el fog ja ven ni tő -
lünk. Mert a szent hely és a szen tek
né pe  nem  az  egy há zi  fő ha tó sá gé,
ha nem Is te né. Is ten pe dig min dig ta -
lál „ró ma i a kat”, akik ál tal el ve szi tő -
lünk, ami az övé, no ha mi ma gunk -
nak  tu laj do nít juk.  És  ne  fe led jük:
ke reszt sé günk óta az éle tünk „szent
hely”, ahol Is ten akar mun kál kod ni,

a  tes tünk  pe dig  temp lom,  amely -
ben Lel ke akar lak ni. Ha ma gun ké -
nak te kint jük éle tün ket, bi zo nyo san
el ve szít jük. Jé zus ezért fi gyel mez tet:
„Mert aki meg akar ja men te ni az éle -
tét, az el vesz ti, aki pe dig el vesz ti az
éle tét énér tem és az evan gé li u mért,
meg men ti azt.” (Mk 8,35) 

„…jobb nek tek, hogy egyet len em -
ber hal jon meg a né pért, sem hogy az
egész nép el vesszen” – te szi hoz zá az
íté let hez Ka ja fás, aki fő pap, és ezért
a nagy ta nács fél té keny ség ből és ha -
ta lom fél tés ből  ki mon dott  íté le tét
pró fé ci á val  iga zol ja.  De  nem  szá -
mol ve le, hogy az egy há zi hi va tal ak -
kor is egy há zi hi va tal, ha gaz em ber
töl ti be. Az ál ta la mon dott pró fé cia
te hát ér vé nyes és igaz: „Jobb nek tek,
hogy egyet len em ber hal jon meg a né -
pért…”
Úgy van, ahogy mond ja, de nem

úgy, ahogy gon dol ja. Ka ja fás és tár -
sai úgy vél ték, hogy ők men tik meg
a né pet az zal, hogy Jé zust meg ölik.
Még sem az ő gyil kos tet tük volt a né -
pet meg men tő cse le ke det, ha nem Jé -
zus ál do za ta. 
Kér dés: az egy ház mai né pe ér ti-e,

hogy Jé zus ál do za ta mit je lent? Vagy
ránk  néz ve  is  áll,  hogy  úgy  van,
ahogy mond juk, de nem úgy, ahogy
gon dol juk? 
Ah hoz, hogy Jé zust a ró ma i ak ha -

lál ra ítél jék, nem lett vol na ele gen dő
az a vád, hogy „ez az em ber… sok jelt
tesz”. A ró ma i a kat a zsi dók val lá si vi -
tái nem ér de kel ték. Olyan vá dat kel -
lett ko hol ni, amely mi att a csá szár
hely tar tó ja  ak kor  is  kény te len  Jé -
zust ke reszt re kül de ni, ha meg van
győ ződ ve ár tat lan sá gá ról. Ilyen vád
csak egy volt: a csá szár és a ró ma i ak

ural ma el le ni lá zí tás. Ez vi szont a nép
és az egy há zi fő ha tó ság bű ne volt, és
nem Jé zu sé. Amíg ők Ró ma el len lá -
zí tot tak és  lá za doz tak,  ad dig  Jé zus
meg gyó gyí tot ta a szá za dos szol gá ját,
aki nem mel lé ke sen a meg szál ló ró -
mai had se reg ka to ná ja volt. Mert Jé -
zus nem csak hir det te, ha nem gya ko -
rol ta is az el len ség sze re te tét. 
Mi köz ben „sok jelt tett”, a bé kes -

ség út já ra ta ní tot ta a né pet. Nem csak
az Is ten nel, ha nem az el len sé ge ik kel
va ló meg bé ké lés út já ra is. Az el len -
ség gyű lö le te he lyett az el len ség sze -
re te té nek út já ra. Ar ra az út ra, amely
tá vol esett az egy há zi fő ha tó ság tól.
Az egy há zi fő ha tó ság – bár fel hasz -
nál ta a ró mai ural mat a ma ga cél ja -
i ra – va ló já ban gyű löl te a ró ma i a kat.
Ta lán ép pen azért, mert tud ta, hogy
ha tal ma  a  ró ma i ak tól  függ.  (Mint
ahogy ké sőbb is, a min den ko ri egy -
há zi  fő ha tó sá gok  ha tal ma  a  min -
den ko ri „ró ma i ak tól” füg gött és függ.) 
Jé zus te hát Pi lá tus előtt jog gal él -

he tett  vol na  vi szont fel je len tés sel.
Iga zat mon dott vol na, ha fő pa pi fel -
je len tő it és a né pet vá dol ta vol na meg
az zal, ami vel őt vá dol ták. Ha Jé zus
nem hall gat – amin Pi lá tus fe let tébb
cso dál ko zott is –, ha nem be szél a ki -
hall ga tá sa kor, ak kor Pi lá tus nak őt fel
kel lett  vol na men te nie,  és An nást,
Ka ja fást, a nagy ta nács tag ja it, a zé ló -
tá kat és – vér für dőt ren dez ve – a nép
kö zül még so ka kat kel lett vol na ke -
reszt re kül de nie. De Jé zus ból a ró ma -
i ak a leg ke gyet le nebb kor bá cso lás sal
sem tud tak egy vád ló szót sem ki csi -
kar ni föl je len tő i vel szem ben. Ezért
Pi lá tus kény te len volt őt a ke reszt re
kül de ni azok he lyett, akik a lá za dás
bű né ben va ló ban vét ke sek vol tak.

Szó sze rint ezt je len ti, hogy Jé zus
a né pe bű né ért halt meg, és né pe –
vád ló i val  együtt  –  azon  a  na pon
meg me ne kült  a  ha lál tól.  Jé zus  –
hogy őket ment se – ál do za tul oda ad -
ta a sa ját éle tét. Ezért ő volt az iga zi
fő pap, és nem Ka ja fás. Ez zel Jé zus az
új szö vet ség új „pa pi rend jét” ala pí -
tot ta meg: azo két, akik ön ma gu kat ál -
doz zák föl, hogy má so kat ment se nek,
és nem má sok föl ál do zá sa árán akar -
ják ma gu kat meg men te ni. 
Jó len ne, ha az új szö vet ség né pe

meg ér te né, hogy a ke reszt ség szent -
sé ge ál tal mi lyen „pa pi rend nek” lett
a ré sze se. Mert Pé ter apos tol nem vé -
let le nül ír ja: „Ti azon ban vá lasz tott
nem zet ség, ki rá lyi pap ság, szent nem -
zet vagy tok…” (1Pt 2,9)
Jé zus azon ban azt is tud ta, hogy

ál do za tá val nem elég a bűn pil la nat -
nyi kö vet kez mé nyé től – ott és ak kor
a ke reszt re fe szí tés től – meg men te -
nie fő pa pi vád ló it és né pét, sőt Is ten
min den gyer me két. Mert a bűn nek
nem csak ide ig va ló, e vi lá gi, ha nem
örök ké va ló kö vet kez mé nye  is  van.
Mert min den bűn Is ten el le ni lá za -
dás  is egy ben. A bűn örök ké tar tó
kö vet kez mé nyé től, a kár ho zat tól pe -
dig csak azok me ne kül het nek meg,
akik még eb ben az élet ben fel hagy -
nak a lá za dás sal, és meg bé kél nek Is -
ten nel. Jé zus ezért Is ten nek aján lot -
ta ál do za tát, hogy hasz nál ja fel az ő
ön ként vál lalt ha lá lát a bű nö sök Is -
ten nel va ló meg bé kél te té sé re, ki en -
gesz te lé sé re. Így ment se meg őket az
örök  kár ho zat tól,  és  aján dé koz za
ne kik az üd vös ség so ha el nem mú -
ló örö mét. 
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Is ten élő Lel ke, jöjj! Di csér jük ne ve det,
mert  Jé zu sunk  ígé re te  sze rint  vi -
gasz ta ló nak jöt tél kö zénk. Ké rünk, vi -
gasz tald  meg  a  meg él he tés  ter hei
alatt ros ka dó kat, hi szen a mennyei
Atya  gon dos ko dik  az  övé i ről.  Vi -
gasz tald meg a ko por só mel lett ál ló -
kat,  hi szen  fel tá ma dott  Urunk  az
élet nek és ha lál nak is ura, s ná la van -
nak a ha lál nak és a po kol nak kul csai.
S vi gasz talj meg min ket mind nyá jun -
kat,  ha  bű ne ink  és  mu lasz tá sa ink
so ka sá ga mi att két ség be esünk, sőt el -
ve szít jük  re mény sé gün ket,  s  nem
lá tunk utat ma gunk előtt!

Is ten élő Lel ke, jöjj! Di csér jük ne -
ve det, hi szen te vagy a ke gye lem nek
és az  ir ga lom nak Lel ke. Osz lasd el
ben nünk azt a tév hi tet, hogy té ged
min den eset ben kü lön le ges és rend -
kí vü li  kí sé rő je len sé gek  kö vet nek.
En gedd  meg ta pasz tal nunk,  hogy
szél ro ham zú gá sa és láng nyel vek lo -
bo gá sa nél kül is mun kál kodsz. Áldd
meg az evan gé li um hir de tő it, sza va -
ik ban  lep lezd  le  kép mu ta tá sun kat,
mu tasd meg men te ge tő zé sünk tart -
ha tat lan sá gát, adj őszin te bűn bá na -
tot szí vünk be. A bűn val lá sun kat kö -
ve tő fel ol do zás ban pe dig nyisd meg
szí vün ket a bűn bo csá nat el fo ga dá sá -
ra, böl cses sé ged be fo ga dá sá ra. 
Mun kál kodj  min den  úr va cso rai

kö zös ség ben, te remts hi tet ben nünk
és kö zös sé get kö zöt tünk. Add, hogy
fel is mer hes sük a min den ha tó Is ten -
ben a gond vi se lő Atyát, Krisz tus ban
és em ber tár sa ink ban pe dig a test vért!

Ezt egye dül te te he ted, mert te vagy
a kö zös ség Lel ke!

Is ten élő Lel ke, jöjj! Di csér jük ne -
ve det, hi szen te vagy a böl cses ség nek
és az ér te lem nek Lel ke. Se gíts úgy
hall gat nom  a  szó szé kek ről  hang zó
sza va i dat  s úgy ol vas nom a Szent -
írást, hogy köz ben rá döb ben jek, en -
gem hívsz vissza az el ha gyott atyai
ház ba. Én va gyok az, aki el fo gad tam
az  Is ten  min den  aján dé kát,  majd
fél re tol tam  ada ko zó  ke zét.  Se gíts
hin nem, hogy az el ha gyott ott hon ki -
tárt aj ta já ban en gem is vár ke gyel mes
Atyánk. Csak a te se gít sé ged del tu -
dok vissza for dul ni té koz ló utam ról!

Is ten élő Lel ke, jöjj! Di csér jük ne -
ve det, te az Atyá tól és a Fi ú tól jöt tél,
mint min de nek párt fo gó ja. Vedd hát
párt fo gá sod ba azo kat, aki ket fél re lök -
tek  és  ki sem miz tek  a  ha tal ma sok.
Légy párt fo gó ja azok nak, akik meg -
fá rad tak a mu lan dó örö mök utá ni ro -
han gá lás ban. Légy szó szó ló ja azok -
nak, akik min de nütt be zárt aj tók ra,
fö lé nyes el uta sí tás ra ta lál nak. Bá to -
rítsd az el lan kad ta kat, adj el ér he tő
célt  a  té to vá zók nak.  Mu tasd  meg
mind nyá junk nak  az  Is ten  or szá ga
fe lé ve ze tő utat, se gítsd meg ta lál nunk
an nak  igaz sá gát,  hi szen  te  vagy  az
igaz ság Lel ke!

Is ten élő Lel ke, jöjj! Di csér jük ne -
ve det, mert te vagy az egy ség Lel ke.
Ta níts meg min ket ar ra, hogy el fo -
gad juk és be fo gad juk a test vért. Azo -
kat is, akik nem min den ben ér te nek
egyet ve lünk. Ne en gedd, hogy egy -

há za dat, va la mint an nak né pét az üd -
vös ség  szem pont já ból  kö zöm bös
dol gok meg osszák. Hi szen a ke resz -
tyén gyü le ke zet ma gá nak Krisz tus -
nak né pe ezen a vi lá gon, „ahol csu -
pa bűn bo csá nat  van, mert  Is ten  is
meg bo csát, és mi is meg bo csá tunk
egy más nak, hor doz zuk és talp ra ál -
lít juk egy mást!” Ta níts hát fe le lős nek
len nünk a má sik em be rért, min den
test vé rért, a gyü le ke zet kö zös sé gé ért.
S  köz ben  pe dig  te gyél  min ket  „a
má so dik  mér föld”  uta sa i vá,  akik
min dig töb bet tesz nek a kö te le ző nél,
akik vissza nem fi zet he tő, meg sem
há lál ha tó tet te ik kel tesz nek bi zony -
sá got a kí vül va lók előtt az ál do za tos
sze re tet Krisz tu sá ról. 

Is ten élő Lel ke, jöjj! Di csér jük ne -
ve det,mert egye dül ne ked van ha tal -
mad ar ra, hogy Jé zus jász lá vá, Is ten
temp lo má vá tedd szí vün ket. Egye dül
te te he ted meg, hogy ő ben nünk le -
gyen, mi pe dig őben ne él jünk. Egye -
dül ál ta lad me het vég be az a cso da,
hogy mi mint mél tat lan ta nít vá nyai
to vább ad juk mind azt, amit tő le kap -
tunk, az evan gé li um vi lá gos sá gát, a
bűn bo csá nat ere jét s az üd vös ség re -
mény sé gét. Egye dül te vagy al kal mas
ar ra, hogy szol gá id ból és hí ve id ből
élő víz fo lya mai ömöl je nek so kak fel -
üdí té sé re.

Is ten élő Lel ke, jöjj! For ró sítsd fel
szí vün ket, moz gasd meg ér tel mün -
ket és tag ja in kat, s aján dé kozz meg
min ket te vé keny élet tel. Hi szen amit
Urunk szá mon kér  ta nít vá nya in,  s

ami re  szük sé ge  van  min den  szű -
köl kö dő nek, az nem más, mint a te
gyü möl csöd.  Aján dé kozd  ne künk
leg na gyobb aján dé ko dat, a pró fé tá -
lás nál, a nyel ve ken szó lás nál, sőt a
gyó gyí tás  aján dé ká nál  is  na gyob -
bat: a Krisz tus ra mu ta tó ál do za tos
sze re te tet.
S tedd ke gyel med ből tel jes sé éle -

tünk ben gyü möl csö det: adj má so kat
is meg ör ven dez tet ni tu dó örö möt. A
csa lád ban és gyü le ke zet ben egyet ér -
tést mun ká ló, ben ned gyö ke re ző bé -
kes sé get. Te biz tass és kész tess ar ra,
hogy jó ság gal tud junk for dul ni rossz -
aka ró ink hoz is. Add, hogy sor sunk
ne héz for du la ta it is be léd ka pasz kod -
va,  bé ke tű rés sel  tud juk  hor doz ni.
Vé gül ta níts meg min ket böl csen és
mér ték le te sen él ni min den aján dé -
kod dal. Mind eze ket te ma gad táp lá -
lod és te rem ted ben nünk pusz ta ke -
gye lem ből. 

Is ten élő Lel ke, jöjj! Ne  en gedd,
hogy vét kez zünk el le ned. Tarts vissza
at tól, hogy meg fe led kez ve nél kü löz -
he tet len se gít sé ged ről, ma gunk nak
tu laj do nít sunk bár mit is, amit te vé -
gez tél el ben nünk vagy ál ta lunk. Ne
en gedd, hogy meg ha zud tol juk sza va -
dat,  ká ro mol juk  sze mé lye det,  hi -
szen te az Atyá val és a Fi ú val va ló sá -
gos  Is ten  vagy,  élsz  és  ural kodsz
örök kön-örök ké. Ámen.

g Zász ka licz ky Pál

IstenélőLelke,jöjj!
Kö nyör gés a Lé le kért

Úr Jé zus Krisz tus, az em be ri go nosz -
ság, szá mí tás és hi tet len ség íté le tet tar -
tott fö löt ted. Te pe dig a ke resz ten ma -
gad ra vet tél min dent, ami min ket Is -
ten től el vá laszt, ma gad ra vet ted a vi -
lág bű nét, el szen ved ted an nak min den
íté le tét. A ke resz ten függ ve is sze ret -
ted el len sé ge i det, meg bo csá tot tál a bű -
nö sök nek,  a  mennyei  Atya  ke zé be
tet ted éle ted. Add, hogy er re a ha tár -
ta lan sze re tet re új ra és új ra rá cso dál -
koz va hoz zuk eléd ké ré se in ket.
Is ten Bá rá nya,  en ge del mes  vol tál

mind ha lá lig, meg vál tá sun kért éle te det
ad tad. Add, hogy mi is ki tar tó an és en -
ge del me sen  tud junk  kö vet ni  té ged.
Kö nyör günk egy há za dért az egész

vi lá gon. Adj erőt és bá tor sá got, hogy
a meg bé ké lést hir des se, és meg ma -
rad jon mel let ted.
Urunk, te, ha vá dol tak is, csak az

igaz sá got szól tad. Se gíts, hogy az ige -
hir de tők hű sé ge sen hir des sék sza va -
dat,  igéd  tisz tán  és  iga zan  szól jon
temp lo ma ink ban, kö zös sé ge ink ben.
Kö nyör günk azo kért, akik re or szá -

gunk  irá nyí tá sát  bí zod.  Óvd  meg
őket az ítél ke ző lel kü let től. Adj ne kik
böl cses sé get, hogy ne rö vid tá vú és
önös ér de kek ve zes sék őket, ha nem
a te jó tet szé sed és aka ra tod sze rint
kor má nyoz za nak. Add az ő szí vük be
is igé det, hogy an nak igaz sá ga ve zes -
se dön té se i ket. Min ket pe dig se gíts,
hogy jo ga ink kal él ve fe le lő sen tud junk
vá lasz ta ni, tud va, hogy dön té sünk ha -
tás sal van ki sebb és na gyobb kö zös -
sé ge ink sor sá nak ala ku lá sá ra.
Urunk, ke gyel med ben bíz va ke -

zed be tesszük a tes ti és lel ki ja va kat
nél kü lö zők,  a  be te gek,  gyá szo lók
sor sát. Vi gasz tald meg őket, és adj
ne kik tü rel mes szí vet, hogy el vi sel -
jék a szen ve dést, és higgyék, hogy te
azt is ja vuk ra tu dod for dí ta ni.
Ne hagyd ma guk ra az erőt le ne ket,

csüg ge dő ket, az ag go dal mas ko dó kat,
a ma gá nyo sa kat. Bá to rítsd őket igéd -
del,  hogy meg él hes sék  azt  a  bi zo -
nyos sá got, hogy nin cse nek egye dül,
te min dig kö zel vagy hoz zá juk. Légy
azok kal,  akik  a  hit  har cát  vív ják.
Tedd  őket  áll ha ta tos sá,  óvd  meg
őket a két ség be esés től, hogy re mé -
nyü ket csak be léd ves sék.
Úr Jé zus Krisz tus, aki fö lött íté le -

tet  tar tot tak,  ítéld meg bű ne in ket,
hűt len sé gün ket,  hi tet len sé gün ket,
de ments meg min ket! Fő pa pi szol -
gá la tod  so ha  ne  szűn jön meg,  járj
köz ben ér tünk. Aki ma gad ra vet ted
bű ne in ket, hogy ne ne künk kell jen el -
hor doz ni  az  íté let  sú lyát,  ké rünk,
hall gasd meg ké ré se in ket, fo gadd el
há la adá sun kat  és  di csé re tün ket.
Ámen.

Oratio
œcumenica

réGi-újliturGikus
sarok

„Ha tal mas egy szó a »pap«. Nincs ná -
la ked ve sebb, nyá ja sabb. Sok kal jobb
hal la ni, hogy Krisz tus pap, mint azt,
hogy Úr vagy más egyéb. A pap ság
lel ki ha ta lom. Azt je len ti, hogy va la -
ki  köz be lép,  ma gá ra  ve szi  a  nép
min den fo gyat ko zá sát, mint ha csak
a ma gáé vol na, s kö nyö rög ér te. Át -
ve szi Is ten től az igét, amellyel min -
de ne ket vi gasz tal és se gít. Ez a név
még az atya és anya ne vé nél is ked -
ve sebb, vi gasz ta lóbb. Igen, ez a név
min dent ma gá ba fog lal.”

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

(Sza bó Jó zsef for dí tá sa)
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„A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Or szá gos Pres bi té ri u ma az egy -
ház szer ve ze té ről és igaz ga tá sá ról szó ló 2005. évi IV. tör vény 128. § (4)
be kez dés d) pont ja alap ján, az 1/2014. (III. 13.) or szá gos sza bály ren de -
let ben írt el já rás le foly ta tá sá val – egy han gú dön tés sel tör tént meg vá lasz -
tá sát kö ve tő en – az or szá gos iro da igaz ga tói fel ada tok el lá tá sá ra Krá mer
György lel késszel szol gá lati jog vi szonyt lé te sít 2014. má jus 1. nap já val,
ha tá ro zat lan idő tar tam ra. Fe le lős: Gáncs Pé ter és Prőh le Ger gely” – áll
a 66/1/2014. (III. 26.) or szá gos pres bi té ri u mi ha tá ro zat ban.
Mint is me re tes, Ká kay Ist ván De zső ko ráb bi or szá gos iro da igaz ga tó

man dá tu ma múlt év vé gén járt le. A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház
Or szá gos Pres bi té ri u ma azon ban már 2013. szep tem ber 1. nap já val tel -
jes jog kör rel fel ha tal maz ta Végh Sza bol csot, hogy – meg bí zott igaz ga -
tó ként – ve gye át az iro da igaz ga tá sá nak fel ada ta it. 
Krá mer György be ik ta tá sá ra má jus 15-én, ün ne pi is ten tisz te let ke re -

té ben ke rül majd sor. 
d For rás: Evan gé li kus.hu
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Böjt 3. va sár nap já ra a mu ra vi dé ki Ho -
dos ra hív tak igét hir det ni. Meg ha tód -
va  ál lok meg  a domb te tő re  épí tett
temp lom szó szé kén. Is mét azt élem
át, amit az el múlt évek ben sok szor
szí vem re he lye zett az Úr is ten: „Menj,
és nézd meg, hogy jól van nak-e test -
vé re id és a nyáj.” (1Móz 37,14) 
E Szlo vé ni á hoz tar to zó, há rom száz

lel kes fa lu egyik ékes sé gé ről 1828-ban
ezt  je gyez te  fel  Kos sics Jó zsef: „Ez
ugyan Ma gyar temp lom, de ném elly -
kor Van dal usul is tar ta tik ben ne az
is te ni szol gá lat az egy né hány kö zel
lé vő Van dal us hely sé gek ked vé ért.”
A „van dal us” szó a ven de ket je lö -

li. A te le pü lés ré gi te me tő jé ben nyug -
szik  a  tör té nel mi  Ma gyar or szá gon
hasz nált szlo vén (vend) nyelv ki vá ló
is me rő je, Kar dos Já nos.A 19. szá zad -
ban ő lel kész ként egy részt fá rad ha tat -
la nul  dol go zott  az  evan gé li kus ság
meg ma ra dá sán, más részt – szem ben
a Habs bur gok hoz hú zó ka to li kus szlo -
vé nok kal – Kos suth La jost tá mo gat -
ta. A lel kész és uno ká ja sír em lé ké nél
azon tű nő döm, van-e az it te ni ma gyar
evan gé li kus ság nak még jö vő je.
Ezért is ta lál ko zom elő ző leg a kis

Szlo vén Evan gé li kus Egy ház új püs pö -
ké vel, Ge za Fi ló val. De cem ber 1-jén
részt ve het tem püs pö ki be ik ta tá sán, és
egy há zunk,  va la mint  a  Lu the rá nus
Vi lág szö vet ség ne vé ben kö szönt het -
tem őt. Csak nem har minc éve is mer -
jük egy mást: 1984/85-ben mind ket ten
egy  té li  sze mesz tert  töl töt tünk  Er -
langen ben,  a  Mar tin-Lu ther-Bund
köz pont já ban.  Öröm mel  ál la pít juk
meg, hogy a szór vány egy há zak lel ké -
sze it  és  püs pö ke it  jól  össze kö ti  az
evan gé li kus  di asz pó rá nak  ez  a  se -

gély szer ve ze te. A meg be szé lé sen részt
vesz Jo hann La co, az egy ház or szá gos
fel ügye lő je, Le on No vakmu ra szom ba ti
lel kész, va la mint az And re jekhá zas pár. 
Szá mom ra e két fi a tal tes te sí ti meg

a szlo vé ni ai ma gyar nyel vű evan gé li -
kus szol gá lat jö vő jét. A fe le ség, Györfi
Ju dit el ső éves ként még ta nít vá nyom
volt, és szol gá la tát az óta is igyek szem
fi gye lem mel kí sér ni. Mit ja pe dig az -
zal a cél lal ér ke zett 2007-ben Bu da -
pest re, hogy meg ta nul jon ma gya rul, a
mi hit tu do má nyi egye te mün kön meg -
szer zett dip lo má val az tán majd Szlo -
vé ni á ban vé gez zen lel ké szi szol gá la tot.
(Tud ni kell, hogy a je len leg mind össze
16 lel készt fog lal koz ta tó kis egy ház nak
nincs sa ját teo ló gus kép zé se, és je lölt -
je ik több nyi re Po zsony ban vé gez nek.
A  ha tod éves  szol gá la tát  Szlo vé ni á -
ban töl tő Ju dit mos ta ni és Mit ja le en -
dő men to ra, Le on No vak ese te ki vé -
telt ké pez: ő ugyan is a bé csi teo ló gi -
án ka pott dip lo mát.) Jó hal la ni, hogy
az új egy ház ve ze tés kész nek mu tat ko -
zik ar ra, hogy – né mi ma gyar or szá gi
se gít ség gel – mind ket tő jük nek biz to -
sít son szol gá la ti le he tő sé get. 
Az egy há za ink kö zöt ti együtt mű kö -

dés  szá mos  egyéb  le he tő sé gé ről  is
tár gya lunk. Ki cse rél jük ta pasz ta la ta -
in kat a kö zel gő 2017-es év for du ló ra va -
ló  elő ké szü le tek ről,  va la mint  meg -
vizs gál juk, mi kép pen tart hat nánk kö -
zös lel kész kon fe ren ci á kat. Le he tő sé -
get  lá tunk  szlo vén–ma gyar–oszt rák
együtt mű kö dés re a val lá si tu riz mus te -
rén, va la mint né hány szlo vé ni ai fi a talt
meg hí vok a Szél ró zsa ta lál ko zó ra. A 18.
szá zad ban ter mé sze tes volt, hogy az
er ről a vi dék ről szár ma zó Kuz mics Ist -
ván lel kész és bib lia for dí tó szol gá la tá -

nak von zá sá ban Surd ra és Ne mes csó -
ra is át jár tak az ő hí vei. Egy olyan vi -
lág ban,  ahol  a  köz le ke dés  sok kal
könnyebb, még in kább tö re ked ni kel -
le ne a ha tá ron át íve lő szol gá lat ra. 
Az in kább test vé ri, mint hi va ta los

egy ház ve ze tői meg be szé lé sen al kal -
mam van meg is mer ni egy, a mi enk -
nél  is sok kal ki sebb egy ház gaz dag
ha gyo má nyát és mai tár sa dal mi je -
len lé tét. Jog gal büsz kék Pri mož Tru -
bar ra (1508–1586), aki bib lia for dí tó -
ként meg te rem tet te a szlo vén iro dal -
mi  nyel vet.  En nek  is  kö szön he tő,
hogy egy olyan or szág ban, ahol az
evan gé li kus ság a la kos ság alig 1%-át
te szi ki, ok tó ber 31. pi ros be tűs ün -
nep. Mel les leg a Szlo vé ni á ban for ga -
lom ba ho zott egyeu rós ér mét is az ő
re for má to ruk kép má sa dí szí ti.
Mar ác für dői ott ho ná ban meg lá to -

ga tom még a saj ná la tos mó don im -
már ágy hoz kö tött Ska lic Gusz tá vot,
aki év ti ze de ken át a szí vén és a há tán
hor doz ta a szlo vé ni ai ma gyar evan gé -
li kus ság ügyét. Ami kor 1953-ban ta -
nul má nya it meg kezd te, ak kor Ju go -
szlá via  és  Ma gyar or szág  el len ség -
ként állt egy más sal szem ben, és eb ben
a kö zeg ben kel lett egy szer re a meg -
bé ké lést és a meg ma ra dást mun kál -
nia. Imád ság ban adunk há lát a sok új
le he tő sé gért, és kér jük az Urat, hogy
küld jön mun ká so kat az ara tá sá ba. 
Szin te a meg hall ga tott imád sá got

ta pasz ta lom meg, ami kor Ben ce Gab -
ri el la al só lend vai fel ügye lő vel ta lál -
ko zom. Több me se könyv és no vel lás -
kö tet  szer ző je ként  is  alá zat tal  és
oda adás sal vég zi szol gá la tát a he lyi
ma gyar evan gé li kus ság ja vá ra. Lá nya
is gyö nyö rű en be szél ma gya rul.

A ho do si (ré gi ma gyar ne vén őri ho -
do si) is ten tisz te le tet meg elő ző en ta -
lál ko zom  Bun der la Ru dolf pol gár -
mes ter rel,  aki  nem  tit kolt  büsz ke -
ség gel szá mol be a fa lu fej lő dé sé ről, és
hang sú lyoz za az egy ház köz éle ti sze -
re pét.  Ter mé sze te sen  egyet ér tünk,
ugyan ak kor tu dom, hogy ezt ko ránt -
sem le het könnyű be töl te ni, hi szen a
gyü le ke zet nek  1977  óta  nincs  ma -
gya rul tu dó lel ké sze. Ezért is ér zem
fon tos nak, hogy az And re jek há zas pár
a jö vő ben a Mu ra vi dék több te le pü lé -
sén – így Ho dos mel lett Do mon kos -
fán és Al só lend ván is – vé gez hes sen
majd anya nyel vi szol gá la tot. Re mé nyik
Sán dor  so kat  idé zett  so rai  jut nak
eszem be: „Ti meg be csül tök min den
ren det, / Me lyen a bé ke ala pul. / De
ne hall já tok so ha töb bé / Is ten igé jét
ma gya rul?!” (Temp lom és is ko la)
A ho do si  is ten tisz te le tet a Du na

Te le ví zió  jó vol tá ból  a  Kár pát-me -
den ce és a vi lág szá mos pont ján lát -
hat ják.  Bár mi lyen  hi he tet len,  im -
már  hosszú  fenn ál lá sa  so rán  még
nem volt pél da ar ra, hogy „a nem zet
te le ví zi ó ja” Szlo vé ni á ból köz ve tí tett
vol na  is ten tisz te le tet.  Az  al ka lom
az össze fo gás szép pél dá ja. Az if jú -
sá gi  kó rus  szlo vé nül,  a  zö mé ben
idő seb bek ből ál ló ének kar ma gya rul
éne kel.  A  ré gi  Du nán tú li éne kes -
köny vet hasz nál ják,  és  a  szol gá lók
egyi ke-má si ka ta lán ki csit tör ve be -
szé li a ma gyart. Még is, a re for má ció
ha gyo má nyá hoz mél tó an meg va ló sul
az anya nyel vi is ten tisz te let. E drá ga
örök ség és az össze tar to zás je le ként
adom át a gyü le ke zet nek a Lu ther vá -
lo ga tott mű vei cí mű  könyv so ro zat
ed dig meg je lent két kö te tét. A temp -

lom aj tó ban ha jun kat bor zo ló és ru -
hán kat ci bá ló szél ben kö szö nünk el
egy más tól.  Hi szem,  ez  nem csak  a
már ci u si idő já rás nak, ha nem a pün -
kös di Lé lek nek is a sze le. 
A fi a tal lel kész há zas pár en nek je -

gyé ben  vég zi  szol gá la tát.  Éle tük kel
tesz nek bi zony sá got ar ról, hogy Jé zus
Krisz tus je len lé té ben le le het győz ni
nem ze ti sé gi és egyéb el len té te ket. Leg -
fon to sabb szol gá la tuk a hit éb resz tés.
Ha za in du lás  előtt meg lá to ga tom

őket ba rát sá go san be ren de zett rusz -
ti kus  kis  há zuk ban.  Lát szik,  hogy
Mit ja sok min dent sa ját ke zű leg ké -
szí tett.  Ha ma ro san  alig ha nem  egy
egé szen kü lön le ges bú tort is össze kell
ál lí ta nia: egy böl csőt. Hi szem, hogy ez
jel képere jű.  Is ten nem csak az ő kis
csa lád ju kat akar ja meg ál da ni, ha nem
az egész mu ra vi dé ki evan gé li kus sá got
is. Is ten, áldd meg a ma gyart. És a ven -
det, szlo vént s min den né pet. 

Akoporsótólabölcsőig éGtájoló

Fabiny Tamás püspök
Északi Egyházkerület

Azországospresbitérium
megválasztottaazországosiroda

újigazgatóját

Az ál lo má sok, fel ada tok elő ké szí té -
se után az Aszó di Evan gé li kus Pe tő fi
Gim ná zi um  és  Kol lé gi um  ezen  a
szom bat  reg ge len  meg telt  élet tel.
Az or szág szá mos pont já ról jöt tek a
csa pa tok, Sop ron tól Mis kol cig; re -
giszt rál tak,  min den ki  ka pott  egy
GYIO-kulcs tar tót és egy „me net le ve -
let”. Mé re get ték egy mást, va jon ki lesz
a jobb…
Az in téz mény dísz ter mé nek szék -

so rai ha mar meg tel tek. Vá ra ko zás sal
te li te kin te tek, fé lénk mo so lyok. En -
nek el le né re a „te gye fel a ke zét, aki
nem iz gul” fel szó lí tás ra sok kéz len -
dült  a  ma gas ba.  A  szer ve zők  kö -
szön töt ték azo kat, akik elő ször ver -
se nyez tek, majd No votny Dá ni el is -
ko la lel kész nyi tó áhí ta ta kö vet ke zett.
A kö zös ének lés ki csit ol dot ta a fe -

szült sé get, az tán min den csa pat bir -
tok ba vet te az is ko la ter me it és ud -
va rát, ahol ál lo más ról ál lo más ra vár -
ták a fel ada tok a dön tő sö ket.
A Bib li á ból ki je lölt sza ka szok idén

az ét ke zés sel, a kö zös ség él mé nyé vel
kap cso la to sak. A fel ké szü lés so rán –
mind az ószö vet sé gi, mind az új szö -
vet sé gi tör té ne tek ben – olyan ese mé -
nyek kel is mer ked tek meg kö ze lebb -
ről a gye re kek, ame lyek ben az ét ke -
zés, a há la adás, a cso da, a meg is mé -
tel he tet len él mény for mál ta kö zös -
ség gé a sze rep lő ket. Egy más sal és (az
evan gé li u mok ban) Jé zus Krisz tus sal. 
A kis csa pa tok ügyes ség ben, kre -

a ti vi tás ban, gyor sa ság ban egy aránt
bi zo nyí tot tak.  A  fel ada tok  kö zött
vol tak já té ko sak és na gyon el gon dol -
kod ta tók is. Min den kor osz tály fel -

adat so rát más hit ok ta tó, hit tan ta nár-
kö zös ség ál lí tot ta össze. 
A jól meg ér de melt, tar tal mas ebé -

det kö ve tő en nép ze né től lett han gos
az au la. A han gu lat ról az is ko la volt
és je len le gi ta nu ló i nak nép tánc együt -
te se gon dos ko dott. Ta nu lók, ta ná rok,
kí sé rők,  szü lők,  ki csik  és  na gyok
mind együtt rop ták. 
Az tán meg szó lalt a kis ha rang, és

a  dísz te rem ben  kez de tét  vet te  az
ered mény hir de tés. A szer ve zők meg -
nyug tat ták a je len lé vő ket: min den ki
ügyes volt. 
Is ten nek há la, jó volt együtt len ni,

tar tal ma san el töl te ni ezt a cso dá la -
tos  ta va szi  na pot.  Hang sú lyoz ták:
ne bú sul jon sen ki, aki nem do bo gós -
ként  vég zett,  mert  mind annyi an
nyer te sek  va gyunk.  Hi szen  az  Úr
asz ta lá nál min den ki ven dég. 
A  szer ve zők  re mény sé ge,  hogy

nem csak  a  dí jak,  il let ve  a  GYIO-s
tás kák és pó lók utaz tak ha za a ver seny
részt ve vő i vel, ha nem an nak él mé nyét
is mind annyi an ma guk kal vit ték, hogy
jó együtt. Igen, jó együtt len ni, Va la -
ki nek mind nyá jan fon to sak va gyunk!

g Hor váth né 
Cso szánsz ky Már ta

„Együtt(l)ennijó!”
b Heteken,hónapokonátkészültek,gyakoroltakaXXIII.országosevan-
gélikushittanversenyiskolaiországosdöntőjébejutottdiákok.Túla
helyiselejtezőn,túlakerületenkéntifordulón,március29-énAszó-
donmérettekmegaMagyarországiEvangélikusEgyház(MEE)fenn-
tartásábanműködőáltalánosiskoláktanulói.Egyházunkországosiro-
dájánakgyermek-ésifjúságiosztálya(GYIO)szervezésébennégykor-
osztálybanhuszonötcsapatmérteösszetudását.
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Óri á si él mény ben volt ré szük azok -
nak, akik már ci us 29-én nem va la me -
lyik  po li ti kai  össze jö ve telt  vá lasz -
tot ták a fő vá ros ban, ha nem el men -
tek a De ák tér re, ahol a Ma gyar or szá -
gi Evan gé li kus Egy ház Re for má ci ói
Em lék bi zott sá gá nak  szer ve zé sé ben
vil lám cső dü let re (flash  mobra) ke rült
sor. A cél az volt, hogy ön kén te sek és
kó rus ta gok se gít sé gé vel Lu ther Már -
ton éne két,  zsol tár fel dol go zá sát
együtt  szó lal tas sák  meg  ki csik  és
na gyok. A szor gal mas pró bák után
zen gett a tér az „Erős vár a mi Is te -
nünk”-től. A per for mansz ról film fel -

vé tel is ké szült, amellyel az evan gé -
li kus ság kul tu rá lis ér té ke it kí ván juk
nép sze rű sí te ni. 
Mint  is me re tes,  2014-et  a  Ma -

gyar or szá gi  Evan gé li kus  Egy ház  a
re for má ció és kul tú ra em lék évé nek
hir det te meg. Az  idei  em lék év ben
kul tu rá lis  ese mé nyek,  ki ál lí tá sok,
ke rek asz tal-be szél ge té sek, kon fe ren -
ci ák szer ve ződ nek majd a gyü le ke ze -
tek ben, szer te az or szág ban. 
A múlt szom ba ti vil lám cső dü let az

év egyik ki emel ke dő ese mé nyé nek te -
kint he tő, hi szen ze né szek, kó rus ta -
gok, evan gé li kus is ko lák és gyü le ke -

ze tek fi a tal és idő sebb tag jai moz dul -
tak meg, hogy a Ben ce Gá bor ál tal
meg írt ze nét – amely nek alap mo tí -
vu ma az Erős vár a mi Is te nünk –
együtt  szó lal tas sák  meg.  Hor váth
Ta más ren de ző, Győ ri And rás Ti mó -
the us ve ze tő ope ra tőr és a ka me rá -
kat ke ze lő tíz fős ope ra tőr gár da, va -
la mint  hang tech ni kus,  pro fi  ze né -
szek, ze ne ka rok, éne ke sek igye kez -
tek azon, hogy va ló ban szín vo na las
vi deo klip ké szül jön.
g Hor váth-Bol la Zsu zsan na

fel vé te le 
For rás: Evan gé li kus.hu

„Csődület”aDeáktéren
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– Már ti zen nyolc éves ko rom óta
azért imád koz tam, hogy Is ten től olyan
hit vest kap has sak, aki tár sam tud len -
ni a szol gá lat ban. Bár lány hall ga tói is
vol tak an nak a sze mi ná ri um nak, ahol
a misszi ói  szol gá lat ra  fel ké szí tet tek,
egyi kü kért sem dob bant meg a szí vem
iga zán. Nem érez tem ben nük az evan -
gé li u mi „tü zet”, vagy is hogy ég né nek
azért, hogy a Krisz tus ról szó ló jó hírt
to vább ad has sák in di ai hon fi tár sa ink -
nak.  Köz ben  az  Úr  va la ki  más ban
már meg ké szí tet te ezt. Egy tá vo li or -
szág ban élő nek, Ági nak a szí vé re he -
lyez te Is ten an nak a ter hét, hogy egy
több mint egy mil li ár dos lé lek szá mú
nép el vesz het Krisz tus is me re te nél kül. 
Ami kor egy is me rő sün kön ke resz -

tül kap cso lat ba ke rül tem Ági val, és
Sky pe-on be szél get ni kezd tünk, egy -
szer  csak  fel is mer tem,  hogy  ő  az,
akit az Úr ne kem szánt. Hi szen a szí -
ve, aho gyan az enyém is, In di á ért ég.
Ott akar misszi ói szol gá la tot vé gez ni,
és én is ar ra kap tam el hí vást Is ten től,
hogy a né pem közt szol gál jak. 

– Phi lip te hát Ági val együtt vissza
fog tér ni In di á ba? 
– Igen. A fe le sé gem ben nem csu -

pán élet tár sat, ha nem a misszi ói szol -
gá lat szá má ra mun ka tár sat is kap tam.
Együtt tu dunk imád koz ni, s ka punk
ve ze tést Is ten től. Ági élő kap cso lat ban
van az Úr ral, így böl csen tud ta ná csol -
ni en gem. Tu dom, őt Is ten a ha zám
szol gá la tá ra szán ta.

– Elő adá sá ban em lí tet te, hogy In -
dia hu szon nyolc szö vet sé gi ál la má ban
347 kü lön bö ző nyel vet be szé lő nép cso -
port él, ame lyek nek a kul tu rá lis örök -
sé ge, ha gyo má nyai is kü lön böz nek
egy más tól.
– Ez iga zi ki hí vás a misszi ó ban. Je -

len leg  két  ál lam  te rü le tén  foly nak
szol gá la ta ink:  Kar na ta ká ban  és
Orisszá ban. Ez utób bi he lyen nem csak
gyü le ke ze tet ala pí tot tunk, ha nem ár -
va és fél ár va gyer me kek kel is fog lal ko -
zunk. Se gí tünk ne kik az is ko lai lec ké -
ik ben, és igyek szünk oda fi gyel ni szük -
sé ge ik re. Ha nincs ci pő jük vagy is ko -
la tás ká juk, pró bá lunk be sze rez ni szá -
muk ra. És ter mé sze te sen Is ten sze re -
te té ről ta nít juk őket. Szer ve ze tünk, a
Re ach The Na ti on még fi a tal, két éve
in dí tot tuk. Imád sá gunk és lá tá sunk,
hogy Is ten le he tő vé te szi majd, hogy
ter jesz ked hes sünk,  In dia  más  ál la -
ma i ba is el jut has sunk az evan gé li um -
mal.  Eh hez  azon ban  a  kü lön bö ző
nép cso por tok nyel vét be szé lő és ér tő
mun ka tár sak ra lesz szük sé günk. Az
ilye nek  kép zé sé nek  cél já ra  sze ret -
nénk lét re hoz ni egy misszi ói is ko lát.

– Nem lé tez nek már ilyen he lyek In -
di á ban? Az egy mil lió ta got szám lá ló
Ta mil Evan gé li kus Egy ház nak biz tos
van nak bib lia is ko lái, lel kész kép ző in -
té ze te. Em lí tet te, hogy Ön is sze mi ná -
ri um ban ta nult.
– A mi mun ka tár sa in kat ar ra is fel

kell ké szí te ni, hogy mi lyen ve szé lyek -
kel  kell  szá mol ni uk  az  evan gé li um
ügyé nek szol gá la tá ban. Olyan te rü le -
tek re sze ret nénk kül de ni őket, ahol az
em be rek még nem hal lot ták Jé zus ne -
vét. Aho gyan pél dá ul  az  az  idő sebb
asszony sem hal lot ta ko ráb ban, aki nek
a ké pét mu tat tam elő adá som il luszt rá -

ci ó ja ként. Hat van éve sen tar tot ta elő -
ször ke zé ben a Bib li át, s be szél tek ne -
ki elő ször Krisz tus ról, a Sza ba dí tó ról. 
De eze ken a tá vo li te rü le te ken, a fél -

re e ső fal vak ban bi zony szá mol ni kell
az zal is, hogy a hit té rí tők erő szak kal
ta lál koz nak. In dia sok vi dé kén ül dö -

zik a ke resz té nye ket, temp lo ma i kat,
ima he lye i ket fel gyújt ják. Ezek re az at -
ro ci tá sok ra  ke vés bé  ké szí tik  fel  az
em be re ket azok ban a bib lia is ko lák ban,
ame lyek ből  a  di á kok  a  tör té nel mi
egy há zak vé dett fa lai kö zé ke rül nek.

– In di á val kap cso lat ban még min -
dig a kaszt rend szer fo gal ma jut elő ször
eszünk be. Tu dom, hogy hi va ta lo san
már el tö röl ték, de va jon érez he tő-e
még a ha tá sa az em be rek gon dol ko -
dá sá ban?
– A vá ro sok ban már ke vés bé, de vi -

dé ken még tet ten ér he tő. A mi szol -
gá la tunk ban ez úgy mu tat ko zik meg,
hogy a ma ga sabb tár sa dal mi rang ban
lé vők ke vés bé fo gé ko nyak az evan gé -
li um iránt, ne he zeb ben fo gad ják be.
A  leg al sóbb  nép ré teg  vi szont  mo -
hón vá gyik Krisz tus sza ba dí tá sá ra.

– Ön ho gyan is mer te meg a Meg -
vál tót?
– Ke resz tény csa lád ban nőt tem fel,

de a hit dol ga it nem vet tem túl ko mo -
lyan. Annyi ra, hogy még a bib lia is ko -
lá ban, aho vá a nő vé rem ta ná csá ra ke -
rül tem, sem az Is ten dol ga i val fog lal -
koz tam. Jól érez tem ma gam, él vez tem
a kö zös sé get. Ez azon ban meg vál to zott,
ami kor  ész re vet tem,  hogy  az  egyik
ta ná runk ho gyan töl ti az es té it. Min -
den nap nyolc tól tí zig a Szent írást ta -
nul má nyoz ta. Ami kor meg kér dez tem,
ho gyan bír ja ezt, azt ta ná csol ta, kezd -
jem el én is ol vas ni a Bib li á mat. 
És ak kor meg ér tet tem a lé nye get,

Is ten  sza va  hoz zám  kez dett  szól ni.
Mint ha ott ült vol na va la ki mel let tem:
fel tár ta a múl ta mat, s se gí tett el en ged -
ni azt, ami volt. Meg mu tat ta a je len
va ló mat, és lá tást adott a jö vő re néz -
ve. Nem egy meg rá zó ese mény, még
csak nem is egy sze mély ját szott te hát
sze re pet  a meg té ré sem ben,  ha nem
ma ga a Bib lia. A Szent lé lek Is ten tár -
ta fel ma gát, irán tam va ló ki mond ha -
tat lan sze re te tét az Írás lap ja in ke resz -
tül. Ez vál toz tat ta meg az éle te met.
Har mad éves  ko rom ban  már  én  is
két órát szán tam a Bib lia ol va sá sá ra,
s el ju tot tam odá ig, hogy ezt mond jam
Is ten nek: „Egy föl di éle tem van, Uram,
de azt a te szol gá la tod ra adom.”

g B. Pin tér Már ta
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Be ve ze tő áhí ta tá ban Gáncs Pé ter, a
Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház
el nök-püs pö ke  Sa la mon  ki rály ra
utalt, aki nem pénzt kért az Úr tól, ha -
nem böl cses sé get. En nek ered mé nye
nem csak szel le mi gaz dag sá got ered -
mé nye zett, ha nem Iz ra el fel vi rág zá -
sát, temp lom épí tést. „Ma az a bölcs,
aki él ni tud az élet ál tal adott le he tő -
sé gek kel, az az kö ve ti a mai ten den -
ci á kat és ab ban fel fe de zi a szá má ra
fon to sat, az ér ték te rem tőt” – fo gal -
ma zott Gáncs Pé ter.
Az  el nök-püs pök  ar ról  is  be szá -

molt, hogy az el múlt hat-hét év ben
evan gé li kus  gyü le ke ze tek  és  in téz -
mé nyek  kö zel  tíz mil li árd  fo rin tot
nyer tek  pá lyá za ti  úton.  „Tud nunk
kell, hogy ezek a be ru há zá sok nem ön -
ma gunk épí té sé re szol gál nak, ha nem
ar ra, hogy olyan in téz mé nye ket hoz -
zunk lét re vagy fej lesszünk, ame lyek
a jö vőt, a foly ta tást szol gál ják. Az el -
múlt évek be bi zo nyí tot ták, hogy ér -
de mes eb ben az or szág ban szor gal ma -
san gyűj te ni, ki tar tó an dol goz ni, mert
ez ál tal a ránk bí zot tak gaz da god nak”
– ál la pí tot ta meg az el nök-püs pök.
„Ré gen rossz, ha az egy ház nak a

kor mány mond ja meg, hogy mit kell
csi nál nia. Az egy ház fel ada ta, hogy
az Úr ta ní tá sa sze rint vé gez ze te vé -
keny sé gét. En nek szel le mé ben Ma -
gyar or szág  Alap tör vé nye egy ér tel -
mű en ki mond ja az ál lam és egy ház
kü lön vá lasz tá sát,  azon ban  mind ez
nem zár ja ki a két fél nek a kö zös ség
ér de ké ben szer ve ző dő együtt mű kö -
dé sét” – fo gal ma zott elő adá sá ban Ba -
log Zol tán, az em be ri erő for rá sok mi -
nisz te re.
Utób bi ra a mi nisz ter a je zsu i ta kö -

zös sé get em lí tet te pél da ként, ahol né -
hány év vel ez előtt erő tel jes ro ma fel -
zár kóz ta tá si  prog ra mot  dol goz tak
ki. Ba log Zol tán a pá lyá za ti be ru há -
zá sok kal kap cso lat ban fi gyel mez te -
tett ar ra, hogy a tör té nel mi ke resz -
tény fe le ke ze tek szá má ra nagy ki hí -
vás, hogy a mű kö dő és bő vü lő in téz -
mé nyi ak ti vi tás mö gött élő és bő vü -
lő gyü le ke ze ti kö zös sé gek le gye nek.
A köz fel ada tok kor mány za ti meg íté -
lé sét il le tő en a mi nisz ter ki tért ar ra,
hogy  „az  egy há zak  te vé keny sé ge
köz fel adat el lá tá sá nak mi nő sül, hi -
szen mind in téz mé nyi szin ten, mind
szel le mi sé gét  te kint ve  Ma gyar or -
szág nak szük sé ge van ezek re az ér -
té kek re”. 
A  mi nisz ter  elő adá sá ban  le szö -

gez te, hogy az el múlt évek ben a szo -
ci á lis el lá tás és az egész ség ügy te rén
vég re haj tott vál toz ta tá sok nem csak
szer ve ze ti át ala ku lást ered mé nyez -
nek, ha nem a men ta li tást is meg vál -
toz tat ják.
„A köz pon ti ko or di ná ció úgy te -

remt le he tő sé get mind a kü lönb sé gek
meg szün te té sé re, mind az át lát ha tat -
lan ság fel szá mo lá sá ra, hogy en nek az
új  rend szer nek  a  mű köd te té sé ért
egye dül  az  ál lam  a  fe le lős.  Azon
dol go zunk, hogy az egy ház úgy tud -
jon  be lép ni  a  köz fel ada tok  szé les
kö rű el lá tá sá ba, hogy ez zel kö zös sé -
ge ne sé rül jön. Így az ed dig is nagy
egy há zi  sze rep vál la lás sal  mű kö dő

szo ci á lis és ne ve lő szü lői há ló za ton
be lül a kor mány zat ré szé ről nö vel ni
sze ret nénk az egy há zak to váb bi rész -
vé te lét” – mond ta a mi nisz ter.
Ba log Zol tán ki tért ar ra is, hogy

mind eh hez a „rossz ízű kö tél hú zás”
he lyett bi za lom ra van szük ség. Ki dol -
go zás alatt van egy több száz mil li -
árd fo rin tos pá lyá za ti cso mag; ez új
fi nan szí ro zá si rend szer rel fog tár sul -
ni, amely kö zös inf ra struk tú ra ter ve -
zés re  fog épül ni. Az eu ró pai uni ós
for rás ter ve zés sel kap cso lat ban Ba log
Zol tán ki emel te: „Nagy hang súlyt fo -
gunk  fek tet ni  a  csa lád  tár sa dal mi
sze re pé nek  erő sí té sé re,  va la mint  a
csa lád ko or di ná ci ó ra. Eb ben az egy -
há zak  kö zül  az  evan gé li kus  az,
ame lyik évek óta a leg erő sebb hu -
mán erő-fej lesz tést vég zi, ugyan -
is  gyü le ke ze ti  al kal ma it  szink -
ron ba hoz za a fen ti stra té gi á val.
A jö vő ben a tár sa dal mi fel zár kóz -
ta tás to vább ra is ki emelt fel adat -
nak  te kin ten dő.  Az  egy há zak
ilyen te vé keny sé ge – be le ért ve a
hit éle ti al kal ma kat is – tár sa dal -
mi cél, amely meg fe lel Ma gyar or -
szág ér de ke i nek.” 
A mi nisz ter elő adá sa vé gén ki -

tért ar ra is, hogy ter vek van nak az
ed di gi  kvó ta rend szer  át ala kí tá -
sá ra:  a  köz szol gál ta tás  te rü leti
egy sé ge i hez iga zod va és a fel zár -
kóz ta tás hoz iga zít va dol goz zák át.
A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy -

ház 2007 és 2013 kö zöt ti pá lyá za ta -
i ról nyúj tott át fo gó tá jé koz ta tást Ko -
csis Ist ván. „Eb ben az idő szak ban két -
száz negy ven há rom  eu ró pai  uni ós
pá lyá za tot  tud tunk  meg va ló sí ta ni,
ér té kük el ér te a tíz mil li árd fo rin tot.
Eb ből az Új Szé che nyi terv ke re te in
be lül száz har minc öt pá lyá za tot bo -
nyo lí tot tunk le si ke re sen. Ezek el ső -
sor ban az inf ra struk tú ra fej lesz té sé -
re irá nyul tak” – fo gal ma zott egy há -
zunk pá lyá za ti re fe ren se. 
Ko csis Ist ván ki tért ar ra is, hogy a

Da rá nyi Ig nác terv nek kö szön he tő en
– mely vi dé ki, öt ezer főt nem meg ha -
la dó lé lek szá mú te le pü lé sek re ki írt pá -
lyá za to kat tar tal maz – száz hat evan -
gé li kus vo nat ko zá sú pro jekt va ló sult
meg. Ez azt je len ti, hogy kis kö zös sé -
gek temp lo mai, pa ró ki ái tud tak meg -
újul ni és kor sze rű söd ni. A Ma gyar -
or szá gi Evan gé li kus Egy ház Or szá gos
Iro dá ján be lül mű kö dő pá lyá za ti osz -
tály 2011-ben ho zott lét re egy pá lyá -
za ti sza bá lyo zó rend szert, mely most
is mét – a mai ki írás nak meg fe le lő –
át ala ku lás előtt áll. 
„Ar ra tö rek szünk, hogy pá lyá zó in -

kat  a  pá lyá za ti  elő ké szí tés ben,  az
elő fi nan szí ro zás ban és az ön rész tá -
mo ga tá sá ban  egy aránt  se gít sük.
Ezen kí vül el in dí tot tunk egy pá lyá zati
kép zést, me lyet sze ret nénk fel nőtt -
kép zés ként  akk re di tál tat ni. Kép zé -
sün kön ed dig az or szá gos iro da mun -
ka tár sai vet tek részt, de áp ri lis 1-jén
az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye -
tem ha tod éves hall ga tó i nak is tar tunk
elő adást. Mun kánk és pá lyá za ti be -
ru há zá sa ink lé nye ge min den eset ben
az  em be rek  hosszú  tá vú  se gí té se
úgy,  hogy  a  be ru há zá sok  egy út tal
fenn tart ha tók és kor sze rű ek is le gye -
nek”  –  fo gal ma zott  Ko csis  Ist ván
pá lyá za ti re fe rens.
„Az el kö vet ke zen dő pá lyá za ti idő -

szak ban 8200 mil li árd fo rin tos be ru -
há zá si  ke ret  áll  ren del ke zés re”  –
mond ta Tóth Ta más. El mond ta, hogy
egy 2014. már ci us ele ji adat alap ján
az egy há zak kö zel ki lenc száz pá lyá -
za ti pro jekt ben érin tet tek. „A kor -
mány zat szán dé ka, hogy a köz fel ada -
to kat el lá tó in téz mé nye ket – eb be az
egy há zak is be le ér ten dők – az ener -
ge ti ka te rén erő sít se, hi szen a kor sze -

rű sí tés sel hosszú tá vú költ ség csök -
ken tést le het el ér ni, mely a fenn tart -
ha tó sá got  is  erő sí ti”  –  kö zöl te.  A
2014–2020-as pá lyá za ti rend szer rel
kap cso lat ban meg tud hat tuk, hogy az
ope ra tív prog ra mok most vég le ge -
sed nek.  A  ter vek  kö zött  sze re pel
töb bek kö zött a pá lyá za tok át lát ha -
tób bá té te le, a bü rok ra ti kus pá lyá za ti
rend szer egy sze rű sí té se, va la mint a
köz fel ada tok ra irá nyu ló be ru há zá sok
száz szá za lé kos tá mo ga tá sa is.
Ez után evan gé li kus pá lyá za ti fej -

lesz té si  pro jek tek  be mu ta tá sa  kö -
vet ke zett. Végh Sza bolcs in téz mény -
ve ze tő az Evan gé li kus Kon fe ren cia-
és Misszi ói Ott hon, Szar ka Ist ván es -

pe res  a  Ba kony cser nyei  Evan gé li -
kus  Egy ház köz ség,  Györ fi Mi hály
lel kész a nyír te lek–gö rög szál lá si Fi -
la del fia Evan gé li kus Egy ház köz ség,
Mol nár Gi zel la és Hor nyák né Pász -
tor Eni kő a Nyír egy há za-Kert vá ro si
Ágos tai Hit val lá sú Evan gé li kus Egy -
ház köz ség, Joób Oli vér Sze re tet in téz -
mény, il let ve az Ol ta lom Sze re tet szol -
gá lat, Lá zár Zsolt es pe res a Szar vas-
Ótemp lo mi Evan gé li kus Egy ház köz -
ség, Töl li Ba lázs igaz ga tó a sop ro ni
Ber zse nyi Dá ni el Evan gé li kus (Lí ce -
um) Gim ná zi um, Mol nár Er zsé bet in -
téz mény ve ze tő pe dig a nyír egy há zi
Evan gé li kus  Ro ma  Szak kol lé gi um
pá lyá za ti fej lesz té se i ről szá molt be.
Dél után a 2014–2020 kö zöt ti tá -

mo ga tá si idő szak fej lesz té si le he tő -
sé ge it tag lal ták. (Gaz da ság fej lesz tés
– dr. Ko mo róczi Ist ván; hu mán erő -
for rás-, inf ra struk tú ra fej lesz tés – dr.
Kö peczi-Bócz Ta más; vi dék fej lesz tés
– dr. Ma ácz Mik lós; vi dék fej lesz tés
há ló zat ban – dr. Eper je si Ta más.)
A kon fe ren cia vé gén Ko csis Ist ván

az evan gé li kus fej lesz té si irá nyo kat és
le he tő sé ge ket fog lal ta össze. A 2014–
2020 kö zöt ti Sá fár-pro jekt az s mint
stra té gia, f mint fej lesz tés és r mint
re for má ció je gyé ben fog zaj la ni. 
Az evan gé li kus stra té gi á ból ki in -

dul va  fon tos  a  fej lesz té si  irá nyok
pon to sí tá sa és a pri o ri tá sok meg ha -
tá ro zá sa. Az inf ra struk tú ra mel lett
nagy hang súlyt kell, hogy kap jon a
hu mán fej lesz tés is. Szük ség van a pá -
lyá za ti rend szer át fo gal ma zá sá ra. A
fe let tes  egy ház kor mány za ti  szint
pro jekt aján lá sá val a vál to zó mér té kű
tá mo ga tá si rend szert, il let ve a vissza -
té rí ten dő tá mo ga tá so kat is be kell ve -
zet ni. Ha le het sé ges, ak kor ál la mi elő -
fi nan szí ro zást, va la mint fo lya ma tos
köz ben ső mo ni tor ing rend szert kell
fel ál lí ta ni.  A  pro jek tek  kom mu ni -
ká ci ó ját  a  fel ál lí tan dó  In for má ci ós
Köz pont vé gez né.
A  kon fe ren cia  dr. Fischl Vil mos

ME ÖT-fő tit kár áhí ta tá val ért vé get.
g Szö veg: Ga lam bos Ádám

és Hor váth-Bol la Zsu zsan na
Evan gé li kus.hu

A kon fe ren cia elő adá sa i nak vi deó do -
ku men tá ci ó ja el ér he tő az Evan gé li -
kus.hu hon la pon. 

Megújulásthozóerőforrások
Pá lyá za ti kon fe ren ci át tar tott az evan gé li kus egy ház
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A szél ró zsa min den irá nyá ból ér kez -
tek a Kő vá gó örs–Rév fü löp–Ka polcsi
(Si on)  Evan gé li kus  Egy ház köz ség -
hez szo ro sabb és la zább szá lak kal kö -
tő dők. Itt zés Já nos püs pök Győr ből,
az or go na fel ava tó ja, Kuz ma Le ven -
te or go na mű vész  pe dig  Sze ged ről
ér ke zett. A messzi ről jöt te ket Ve ress
Ist ván he lyi lel kész és csa lád ja, va la -
mint az egy ház köz ség fel ügye lő je, az
Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem
ok ta tó ja, dr. Gal li Ist ván fo gad ta. 
Is ten  igé je és az  imád ság szen te li

meg Is ten aján dé ka it – idéz te a püs -
pök Pál apos tol sza va it a be ve ze tő li -
tur gi ai szol gá lat ban az or go na aján dé -
ká ra utal va.  Itt zés Já nos Jn 6,48–59
alap ján hir de tett igét. Az em ber út ja
messzebb ve zet an nál, mint hogy a na -
pi mun ka, a na pi be te vő és az egész -
ség elég sé ges le gyen szá má ra. Egy va -
ló di szük ség let van csu pán, és ez az
egy épp elég: Jé zus Krisz tus, a Meg -
vál tó, aki ha lá la ál tal él tet ben nün ket.
A Meg vál tó ba ve tett hit nél kül sem -

mit nem ér a temp lom és a gyü le ke zet
–  hang sú lyoz ta  a  püs pök.  Eb ből  a
hit ből kell, hogy fa kad jon az egy ház
min den örö me. Az or go na fu ta mok is
csu pán esz té ti ka i lag gyö nyör köd tet nek
ben nün ket e nél kül a mély sé ges hit nél -
kül. Itt zés Já nos J. S. Bach ba rokk ze -
ne szer ző gya kor la tát hoz ta föl pél dá -
nak. A zse ni á lis Bach min den par ti tú -
rá ja ele jé re a kö vet ke ző sza va kat vés -
te: „Jesu, ju va!”, az az „Jé zus, se gíts!”, és
min den da rab ja vé gén a kö vet ke ző rö -
vi dí tést hasz nál ta: SDG, So li Deo Glo -
ria, az az „Egye dül Is te né a di cső ség”. A
szent öröm az Is tent be fo ga dó szív alá -
za tos és győz tes örö me. En ged jük hát,

hogy  meg szü les sen  szí ve ink ben  az
ének – hív ta a püs pök a gyü le ke ze tet.
Az úr va cso ra után ke rült sor az or -

go na meg ál dá sá ra és meg szó lal ta tá sá -
ra (ké pün kön).A száz het ven ki lo gram -
mos monst rum hoz már csak ál lan dó
kán tor kel le ne – fo gal ma zott szel le me -
sen és nem min den cél zat nél kül Ve -
ress Ist ván, aki el mon dá sa sze rint úgy
él te meg, mint ha a sem mi ből pottyant
vol na oda a ne ve zett or go na. Imád ság -
ban kér te, le gyen majd kit oda ül tet ni a
bil len tyűk höz és pe dá lok hoz, hogy a
„bá rány ká hoz le ge lőt is ad jon az Úr”. 
Az or go na pa ra mé te rei egy nagy -

vá ro si ba zi li ka mé re te i hez is meg fe -
le lő ek – mond ta az or go nis ta Kuz ma
Le ven te, aki a sza vak he lyett az tán a
ze nét  vá lasz tot ta.  Há rom  da rab bal
gyö nyör köd tet te a hall ga tó sá got: ho -
zott  egy  mű vet  a  püs pök  ál tal  is
meg idé zett Bach tól – g-moll fú ga –,
to váb bá An to nio Vi val di Ada gió ját és
The o dore Du bo is Toc ca tá ját.
Az is ten tisz te le tet kö ve tő en aga pé

kö vet ke zett. A zson gó ta vasz ban nem -
csak a lel kész né fris sen sült po gá csá -
ja, de a he lyi bo rá szok mél tán hí res ne -
dű je is él tet te a lé lek ben már meg ele -
ve ne dett  gyü le ke ze tet.  Itt zés  Já nos
nagy ívű, ké nyes kér dé se ket sem ke -
rü lő elő adás sal is ké szült. Hang sú lyoz -
ta: bár az egy ház el pusz tít ha tat lan, fe -
le lő sek va gyunk a mai hely ze té ért, és
ezt a fe le lős sé get más ra nem há rít hat -
juk. Elő ször min dig az ön vizs gá lat tal
kell kez de ni. Imád koz zunk a szom szé -
dun kért, imád koz zunk a lel ké szün kért,
és él jünk az Úr szent va cso rá já val –
buz dí tot ta a je len le vő ket. 

g Ki nyik Ani ta

Orgonaszenteltetett–
kántorkerestetik

b ZöldellészengaKáli-medence.ABalaton-felvidékkedvelthepehupái
éshullámaiköztnemcsakatavaszimegújulást,hanemIstendicsőségét
ésazeljövendőhúsvétörömétélhetiátalátogató.Akővágóörsievan-
gélikustemplombanmostantólújorgonánszólalhatmegezazüzenet.
Apályázatiútonnyerttekintélyeshangszertmárcius30-án,böjtnegye-
dikvasárnapjánItt zés Já nos nyugalmazottpüspökszenteltefel.

b AKár pát-me den cei ma gyar nép -
mű vé szet rendezvénysorozatke-
retébenazideiévadbanErdély
szórványközösségeimutatkoz-
takbeBudapestenaPolgárok
Házában. A Beszterce megyei
ZselykésaBarcaságután–aso-
rozatzáróalkalmán–ismétegy
evangélikusközösség,aSzeben
megyeiOltszakadáttörténetével
ésnépművészetével ismerked-
hettekmegmárcius28-áneste
azérdeklődők.Atelepülésa16.
századidejénváltprotestánssá,
13.századbanépülttemplomaa
szász evangélikus püspökség
fennhatósága alá került, ám a
gyülekezet már egy 1768-ban
keletkezett levélben „magyar
egyházközségként” definiálta
önmagát,sanyanyelvenprédiká-
lólelkésztkért.

Al só szok nya, rán cos ro ko lya, fe ke te
kö tény élénk szí nek kel varr va, rá fe -
hér kö tény, ugyan úgy élénk szí nek -
kel hí mez ve, eze ket  le kö tik a pi ros
posz tó pán ti ká val, ol dalt még egy vi -
rá go zott pán ti ka lóg. Váll ban a vi rá -
go zott, hím zett ing, me lyen tél idő ben
a  mell re va ló,  nyár idő ben  pe dig  a
láj bics ka ke rül. A fe jen pe dig pár ta –
mu tat ja a vi se le tét az egyik fi a tal lány.
Bá rány bőr ből ké szült mell re va ló ja is
dí szes, raj ta az év szám: 1926. 
Az örö költ és fél tett vi se le ti da ra bo -

kat  csak  kon fir má ci ó ja  után  ölt heti
ma gá ra elő ször le ány és le gény egy -
aránt, hogy hús vét kor ab ban já rul jon
elő ször az ol tár hoz úr va cso rát ven ni.
Az  idei  vi rág va sár na pon  azon ban
„csak” Jé zus je ru zsá le mi be vo nu lá sá -
ra em lé kez nek a mint egy hat száz lel -
kes te le pü lé sen – nincs gyer mek, aki
dí szes vi se let ben a „nagy ke resz té nyek”
so rá ba lép jen… Bár Olt sza ka dát et ni -
kai össze té te le az el múlt más fél év szá -
zad ban alig vál to zott, és ez a ma rok -
nyi ma gyar ság ki vé te les élet ké pes sé -
gét tük rö zi – ál lít ja dr. Po zsony Fe renc
ko lozs vá ri nép rajz ku ta tó –, a kö zös -
ség még is lét szá má nak csök ke né sé vel
küzd. 

Meg ma ra dá suk ban dön tő sze re pet
ját szott a temp lom és az is ko la, ám a
fa lu ban ma már csak az ele mi is ko la 
1–4. osz tá lyá ban ta nul hat nak anya nyel -
vü kön a gye re kek. A le gény- és le ány -
egy let, az asszony tár sa ság és a szom -
széd ság in téz mé nye – az egy ko ri szász
egy há zi  nor ma  ma rad vá nya ként  –
pon to san meg ha tá roz za  az  egyé nek
sze re pét és he lyét a kö zös ség ben. 

Tör té ne lem és folk lór fény ké pen és
szín pa don – ezt nyúj tot ta a Bu da -
pest re ér ke zett negy ven hét fős olt sza -
ka dá ti  cso port.  Meg döb ben tő:  az
egy ko ri ha tár őr -település evan gé li -
kus egy ház köz sé gé nek egy ne gye de (!)
jött el „be mu tat koz ni” az anya or szág
fő vá ro sá ba.
Az Ádám Gyu la és Ko vács Lász -

ló At ti la fény ké pe i ből  össze ál lí tott
tár la tot Po zsony Fe renc nép rajz ku -
ta tó nyi tot ta meg, aki ma ga is vég zett
ku ta tá so kat az evan gé li kus fa lu ban.
A mű vé szi  igé nyes sé gű  fo tog rá fi ák
több sé ge  a  hús vét hét fői  ka ka sü tés
moz za na ta it örö kí tet te meg. A ka kas
fel ál do zá sá val  já ró  szo kás  Olt sza -
ka dá ton el ső sor ban ügyes sé gi já ték -
nak szá mít. A ka kas nak ugyan szin -
tén  a  bű nös sé gé ért  kell  la kol nia,
akár csak a Bras só me gyei Apá cán (hi -
szen el árul ta a fa lu si a kat a rá juk tö -
rő el len ség nek), ám „ki vég zé sét” itt
nem elő zi meg az ítél ke zés szín da rab -
ja. A fény ké pek el ké szí té sét Ko vász -

na Me gye Ta ná csa tá mo gat ta a szór -
vány prog ram ke re té ben – emel te ki
a Híd – Sze be ni Ma gya rok Egye sü le -
té nek el nö ke, Ser fő ző Le ven te, aki nek
kö szön tő sza vai után az est a dísz te -
rem ben foly ta tó dott. 
A gyü le ke zet lel ké sze, Illyés Sán dor

(bal alsó képünkön)– egy há zi éne kek -
kel és Re mé nyik-ver sek kel tar kít va –
a köz ség tör té nel mét és szo ká sa it is -

mer tet te,  majd  a  fo nó be li  szor gos
mun ka, még is ön fe ledt szó ra ko zás tá -
rult  a  kö zön ség  elé  az  olt sza ka dá ti
Őszi ró zsa Band ze nei kí sé re té vel. A
nép dal, nó ta, ma gyar és szász tánc kü -
lön le ges egy ve le ge épp úgy az év szá -
za dok, va la mint az együtt élő ro má -
nok és szá szok kü lön fé le ha tá sa it tük -
röz te, mint a be mu ta tott vi se let. 
Zá ró ak kord ként az est dísz ven dé -

ge, Ador já ni De zső Zol tán, a Ro má -
ni ai Evan gé li kus-Lu the rá nus Egy ház
püs pö ke (jobb alsó képünkön) kö szön -
te meg szer ve zők nek és részt ve vők -
nek egy aránt, hogy az er dé lyi szór -
vány  meg mu tat hat ta  ha gyo má nyai
mel lett élet ere jét és él ni aka rá sát.
Az est vé gén a kö tet len be szél ge -

tés köz ben olt sza ka dá ti pá lin kát és
hank lich ne vű szász le pény kü lön le -
ges sé get kí nál tak, majd az olt sza ka -
dá ti ven dé gek rög tön tánc ra is per dül -
tek a cso port ju kat el szál lá so ló kő bá -
nyai test vér gyü le ke zet tag ja i val.

g Ve res Eme se-Gyöngy vér

Oltszakadátiszórványest
aPolgárokHázában

Atyánk fia gyer mek ko rá ban nagy
sport élet volt a fa lu ban. Per sze ezt a
ko ra be li po li ti ka is szor gal maz ta.
Az MHK (Mun ká ra, Harc ra Kész)
moz ga lom meg a fa lu si szpar ta ki á dok
meg moz gat ták a né pet, s ha kel lett, ha
nem, min den ki nek il lett va la mi lyen
spor tot űz ni.

El te kint ve most a fér fi ak kö ré ben oly
nép sze rű „fél ka ros súly eme lés től”, azért
a fo ci vit te a prí met. A he lyi arany lá -
bú gye re kek iga zi sztá rok vol tak, mér -
kő zé se i ken kint volt a fa lu ap ra ja-
nagy ja. A kör or vos meg az öreg tisz te -
le tes, aki nek még a párt tit kár is elő re
kö szönt, emel ve az ese mény rang ját, ott
ült az edző meg a cse re já té ko sok kö zött
a kis pa don. Ide gen be is so kan el kí sér -
ték őket, a me gye tá vo lab bi pont ja i ra
te her au tó val, „ide csak, a szom széd ba”
meg stráf sze kér rel. Me net ben azért
né hány sző lő ka ró min dig ke rült az

ülé sek alá, jó lesz az majd ön vé del mi
fegy ver nek…

Atyánk fia is kint volt min den
meccsen, lé vén ap ja a he lyi Trak tor
SE min de ne se, aho gyan ak ko ri ban
mond ták: in té ző je. E funk ci ó be töl tő -
jé nek tisz te let re mél tó, köz meg be -
csü lés nek ör ven dő sze mé lyi ség nek
kel lett len nie, hogy ne csak in téz ze a
csa pat hi va ta los dol ga it, ha nem in -
téz ked jen is, ha pél dá ul a já té ko sok
kö zött né zet el té rés tá mad, vagy a
szur ko lók vi sel ke dé se har ci a sabb a
kel le té nél. Még a ke mény mag, a he -
lyi B-kö zép is szor dí nót tett fel, ha
meccs köz ben ne hez te lé sét fe jez te ki
nyel vi le le mé nye i kért.

A csa pat rend sze rint a „me gye egy”
ta bel lá já nak ele jén ta nyá zott, de va -

la mi mi att so ha sem tud tak ma ga sabb
osz tály ba lép ni. Más te rü le ten vi szont
szép si ke re ket ér tek el, hol meg nyer ték
a Sza bad Föld-ku pát, egye ne sen a
Nép sta di on ban dönt őz ve, hol pe dig
– az öt ve nes évek vé gén! – nem zet kö -
zi mér kő zé se ket ját szot tak a túl ol dali
me gye egyik D-li gás csa pa tá val. Ter mé -
sze te sen azt is az in té ző in téz te, fel hasz -
nál va if jú ko ri oda áti kap cso la ta it, eh -
hez meg moz gat va bi zo nyos it te ni kö vet -
sé gi szá la kat is. Az oda vá gó ra – nem -
zet kö zi mér kő zés ide vagy oda – a már
szo kott mó don, te her au tó val uta zott a
csa pat s né hány törzs szur ko ló (in té ző
úr szo kott he lyén, a so főr fül ké ben fog -
lal va he lyet). 

Atyánk fia édes ap ja, aki ci vil ben ta -
nács tit kár meg anya könyv ve ze tő volt

– en nek el le né re min den ki csak jegy -
ző uraz ta – gon dos ko dott nem ze ti lo -
bo gó ról is. Mi vel a hi va ta los Ká dár-
cí me rest nem iga zán ked vel te, e cél -
ból köl csön vet te az es ke té sek nél hasz -
nált, egész asz talt be bo rí tó nem ze ti
szí nű dra pé ri át. Rá szö gez ték egy jó
hosszú rúd ra, s fel te ker ve be dug ták a
szél ső ló ca alá.

A ha tár őrök mind két ol da lon meg -
cso dál ták e szo kat lan s már emel ke -
dett han gu lat ban lé vő kü lö nít ményt,
de mi vel a pa pí rok s a pe csé tek rend -
ben vol tak, bé ké ben to vább me het tek.
(Ap já tól ké sőbb atyánk fia annyi szor
hal lot ta a tör tén te ket, hogy most,
év ti ze dek múl va is szin te film sze rű -
en pe reg nek le előt te az ese mé nyek.) 

Oda át, az el ső fa lu ban a hely bé li -

ek még csak ba rát sá go san in te get tek,
ké sőbb a fér fi ak már le vett ka lap pal
kö szönt get tek, de odébb, egy szín ka -
to li kus sváb fa lu ban az asszo nyok
már ke resz tet is ve tet tek, mi kor meg -
lát ták őket. 

In té ző úr el sem tud ta kép zel ni,
hogy mi tör tén he tett. Az tán meg -
hal lot ta a mo tor zú gást is el nyo mó nó -
ta szót: „Hor thy Mik lós ka to ná ja va -
gyok, leg szebb ka to ná ja.” Ki ha jol va az
ab la kon lát ja ám, hogy fönt, a fül ke
fö lé ma ga sod va áll a kő ke mény, majd
két mé te res cen ter half, Bá nyász, s a ki -
bon tott zász ló val ve zény li te li to rok -
kal ének lő csa pa tát. 

Mi re ap ja idá ig ju tott a me sé lés ben,
sze me min dig be pá rá so dott, mert
eszé be ju tott szü lő fa lu ja, bol dog if jú -
ko ra meg an nak az ősz nek fe lejt he tet -
len nap jai ott, Észak-Er dély ben…

g Ozs váth Sán dor

Zászlóbontás,túlagránicon
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megemlékezésakitelepítettekről
„Nem az me ne kül meg a múlt tól, aki el fe lej ti.” (Ber tolt Brecht)
Áp ri lis 12-én, szom ba ton 15 óra kor az ág fal vi evan gé li kus temp lom ban
az 1946-ban el űzött né me tek re em lé ke zünk. Sze re tet tel vá runk min den
ér dek lő dőt az Ág fal vi Evan gé li kus Egy ház köz ség, Ág fal va ön kor mány -
za ta, az Ág fal vi Né met Nem ze ti sé gi Ön kor mány zat és a fa lu egye sü le -
te i nek kö zös ren dez vé nyén.

emlékezés–megbékélés–megújulás
A Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku me ni kus Ta ná csa 

Szo ci ál eti kai Bi zott sá gá nak kon fe ren ci á ja

Hely szín: a Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku me ni kus Ta ná csá nak (ME ÖT)
szék há za (1117 Bu da pest, Ma gyar tu dó sok kör út ja 3.). Idő pont: má jus 7.,
szer da, 14-től 18 órá ig.

program
13.30–14.00: Re giszt rá ció • 14.00–14.05: Meg nyi tó – Ste in bach Jó zsef re -
for má tus püs pök, a ME ÖT el nö ke (mo de rál dr. Fischl Vil mos ME ÖT-
fő tit kár) • 14.05–14.30: Be ve ze tő elő adás: A múlt ra va ló em lé ke zés mint
a meg bé ké lés alap ja – el vi és teo ló gi ai szem pon tok – dr. Fa za kas Sán dor
egye te mi ta nár (DR HE), a ME ÖT Szo ci ál eti kai Bi zott sá gá nak el nö ke 

I. A múlt em lé ke ze te (mo de rál dr. Fa za kas Sán dor)
14.30–14.45: Az el ső glo bá lis há bo rú – dr. Ma tus Já nos egye te mi ta nár
(BCE, NKE) • 14.45–15.00: Az egy há zak és a vi lág há bo rú – dr. Ba logh
Lász ló Le ven te egye te mi do cens (DE) • 15.00–15.15: A zsi dó tör vé nyek től
a ho lo kausz tig – dr. Csi ky Ba lázs tör té nész (EL TE BTK) • 15.15–15.30:
Hoz zá szó lá sok • 15.30–15.45: Ká vé szü net

II. A bűn bá nat sze re pe (mo de rál dr. Bé res Ta más)
15.45–16.00: Bűn val ló nyi lat ko za tok a tör té nel mi vál to zá sok után – dr.
Ko rá nyi And rás egye te mi ta nár (EHE) • 16.00–16.15: Kis egy há zak hely -
ze te a tör té nel mi el nyo más ide jén – dr. Szi ge ti Je nő pro fes sor eme ri tus
(ME, PTF) • 16.15–16.30: Hoz zá szó lá sok • 16.30–16.45: Szü net

III. A meg bé ké lés re a li tá sa (mo de rál dr. Orosz Gá bor Vik tor)
16.45–17.00: A múlt fel tá rás ne héz sé gei és fo gad ta tá sa a köz egy ház ban
és a köz élet ben – dr. Ker tész Bo tond tör té nész (tud. mun ka társ, EOM)
• 17.00–17.15: Együtt élés mint a meg bé ké lés for má ja? – dr. Kö ves Slomó
rab bi (EMIH) • 17.15–17.30: A meg bo csá tás re a li tá sa és a meg bé ké lés etho -
sza – dr. Vis ki S. Bé la egye temi  do cens (PR TI, Ko lozs vár) • 17.30–17.50:
Hoz zá szó lá sok • 17.50–18.00: Zár szó he lyett: Me di tá ció a bűn bá nat egy -
ház meg újí tó hasz ná ról – Ka lo ta Jó zsef ér se ki vi ká ri us nak, a ME ÖT al -
el nö ké nek el mél ke dé se

felvételaBaptistateológiaiakadémiára
A Bap tis ta Teo ló gi ai Aka dé mia fel vé telt hir det ál la mi ösz tön dí jas kép -
zé se i re a 2014–2015-ös tan év re. A kép zé sek, az egész éle ten át tar tó ta -
nu lás je gyé ben, min den kor osz tály előtt nyi tot tak.
Teológiaalapképzésiszakra(BA)azok je lent ke zést vár juk, akik:
– élet hi va tás ként sze ret né nek gyü le ke ze ti lel ki pász to ri fel ada to kat el -

lát va szol gál ni (ige hir de tés, lel ki gon do zás, ta ní tás…);
– akik a misszió kü lön bö ző te rü le te i re sze ret né nek fel ké szül ni (pél -

dá ul: bib lia kör-ve ze tői, if jú ság ve ze tői, evan gé li zá ci ós mun ka tár si, misszi -
o ná ri u si szol gá lat);
– akik szak sze rű en sze ret né nek lel ki gon do zói se gít sé get nyúj ta ni tes -

ti-lel ki ter het hor do zó em ber tár sa ink nak.
A sza kon teo ló gus szak kép zett ség sze rez he tő. A kép zés ide je 8 fél év.

Teológiamesterképzésiszakra(MA)azok je lent ke zé sét vár juk, akik
már ren del kez nek dip lo má val, és ér dek lőd nek a hit tu do mány iránt. A
sza kon ok le ve les teo ló gus (MA in Theo logy/Di vi nity) szak kép zett ség sze -
rez he tő. A kép zés ke re tei kö zött a hall ga tó a dif fe ren ci ált is me re tek kö -
zött kü lön bö ző szol gá la ti te rü le tek re te kin tet tel vá laszt hat: gyü le ke ze ti
lel ki pász tor, tár sa dal mi szol gá lat, hit ok ta tó, misszio ló gia, val lás is me ret.
A kép zés ide je 4 fél év.
Kántoralapképzésiszakra(BA)olyan ér dek lő dő ket vá runk, akik szak -
sze rű en sze ret né nek részt ven ni az ének-ze nei szol gá lat ban. A sza kon
kán tor szak kép zett ség sze rez he tő. A kép zés ide je 6 fél év. A sza kon be -
lül – vá lasz tá suk sze rint – az egy há zi if jú sá gi ze né vel (gos pel) is rész le -
te sen meg is mer ked het nek a hall ga tók.

Je lent ke zé si ha tár idő: 2014. áp ri lis 30. A je lent ke zé si lap le tölt he tő in -
téz mé nyünk hon lap já ról (www.bta.hu), vagy a Ta nul má nyi Hi va tal tól
igé nyel he tő (cím: 1068 Bu da pest, Ben czúr u. 31.; tel.: 1/322-2815 vagy
20/886-0846; e-mail: ta nul ma nyi@bta.hu).

Dr. Al má si Ti bor rek tor

kitáromelőttedszívem…
Az egye te mi lel kész sé gek lel ki gya kor la ta

Idő pont: áp ri lis 11–13. Hely szín: Ta hi tót fa lu, Szív Lel ki sé gi Köz pont.
Lel ki gya kor la tunk cél ja a nagy hét re és a hús vét ra va ló fel ké szü lés. Olyan

húsz és negy ven év kö zöt ti részt ve vők je lent ke zé sét vár juk, akik ben a sze -
mé lyes imád ság gya kor lá sa kí ván csi sá got éb reszt, sze ret né nek eb ben el -
mé lyül ni, sze ret nék a hús vét ta pasz ta la ta fe lé ön ma gu kat ki nyit ni.
Ér ke zés: pén tek es te 17.30-ig. Tá vo zás: va sár nap ebé det kö ve tő en. 
A rész vé tel költ sé ge (szál lás + el lá tás) di á kok szá má ra: 5000 Ft. Di -

ák iga zol vánnyal nem ren del ke zők szá má ra: 12 000 Ft.
Ve ze tők: Ba lázs Vik tó ria és Mé zes Zsolt egye te mi lel ké szek.
Je lent ke zés, in for má ció az ev.egye te mi@gmail.com cí men.

H i r d e t é s e k

Pár  nap pal  ez előtt  egy  De ák  té ri
pres bi te ri ülé sen a ke reszt fi am tól, aki
tör té ne te sen  ott  lel kész,  hal lot tam
egy gon do la tot. Pál Fe renc től, a so -
kak ál tal csak „Pál fe ri ként” vagy Fe -
ri atya ként em le ge tett, Prima Pri mis -
si ma dí jas ka to li kus pap tól idé zett. A
gon do lat, amely ke reszt fi a mat s raj -
ta ke resz tül en gem is meg ra ga dott,
hogy a bol do gu lás kul csa „a dön té se -
ink mel let ti el kö te le ző dés, a je len le -
gi éle tünk meg be csü lé se és a há la
ami att, ami már a mi énk”.

A há la élet for má ló, gyó gyí tó ere jé -
ről so kan má sok is val lot tak már.
Diet rich Bon hoef fer né met teo ló gus
pél dá ul a gyász fel dol go zás leg ha té ko -
nyabb esz kö ze ként em lí ti meg, ha
meg szü le tik a há la az el tá vo zott éle -
tért. Sze rin te ez a há la le het ké pes idő -
vel ar ra, hogy ki szo rít sa szí vünk ből a
vesz te ség okoz ta sé rü lés fáj dal mát.
Bé res Ta más, az Evan gé li kus Hit tu -
do má nyi Egye tem tan szék ve ze tő je
ar ról be szélt, hogy a kor társ ke resz -
tény ség egyik leg na gyobb fel ada ta
rá irá nyí ta ni a tár sa da lom fi gyel mét
a há la élet for má ló ere jé re.
Az el nök ség je len té sé nek meg fo gal -

ma zá sa kor ez a cél le be gett a sze mem
előtt. Há la adás ra  sze ret ném hív ni a
szö vet ség tag ja it az ál tal, hogy fel vil lan -
tom az el múlt esz ten dő né hány pil la -
na tát az zal a szán dék kal, hogy ész re -
ve gyük az ezek ben a pil la na tok ban rej -
lő ér té ket. Hogy meg be csül jük je len -
le gi  éle tünk  így  tet ten  ért  ér té ke it. 
S meg szü les sen szí vünk ben a bol do -
gí tó há la azért, amink van. Amit át él -
het tünk ta lál ko zá sok ban, tár sak ré vén,
al kal mak hoz kö tő dő él mé nyek ben.
Há lás va gyok azért, hogy La ka tos

Ju dit szö vet sé günk  de le gált ja ként
részt vesz a Mé dia ta nács kor ha tár bi -
zott sá gá nak mun ká já ban. Há lás va -
gyok  azért,  hogy  Faggyas Sán dor
ré vén ala pí tó ként ott le he tünk a Ci -
vil Együtt mű kö dé si Ta nács ülé se in.
Há lás va gyok azért, hogy T. Pin tér
Ká roly a Prúsz kép vi se le té ben tag ja
volt a Rá di ós Kor rek tú ra Díj bí rá ló -
bi zott sá gá nak. Az el nök ség tag ja i val
együtt há lá sak vol tunk a Deb re ce ni
Re for má tus Kol lé gi um meg hí vá sá -
nak, amely nek ered mé nye ként al el -
nö künk  és  tit ká runk  te vé ke nyen
részt ve he tett  a pa ti nás  in téz mény
nyílt  nap ján.  Há lás  va gyok  azért,
hogy  olyan  kor ban  élünk,  ami kor
ezek a ta lál ko zá sok ter mé sze tes sé és
gya ko ri vá  vál nak. Meg győ ző dé sem,
hogy ato mi zá ló dó, meg bé ké lés re,
össze fo gás ra oly ne he zen haj ló tár sa -
dal munk ban pró fé tai jel lé vál hat a
hí vő em be rek min den kéz fo gá sa.
Ahogy  Kiss Sán dor nak a  Prúsz

se gít sé gé vel lét re jött szent föl di út ja is

mu tat ja, ezek a kéz fo gá sok nem áll nak
meg az or szág ha tá rok nál. Há lás va -
gyok, hogy szö vet sé günk több tag ja
is részt vesz évek óta a há zas ság he -

te szer ve zé sé ben, le bo nyo lí tá sá ban,
prog ram ja i ban. Há lás va gyok a re for -
má tus  ze nei  fesz ti vál  ren de ző i nek,
hogy ke rek asz tal-be szél ge té sen ad -
hat tunk szá mot mun kánk ról, el kép -
ze lé se ink ről,  el kö te le zett sé günk ről
Cso ma Áron nal, Jó nás Ist ván nal,
Nagy Ka ta lin nal s a be szél ge tést ve -
ze tő Fe ke te Zsu zsá val. Jó volt lát ni a
re for má ci ói  em lék fu tá son  az  1517
mé tert le fu tó tár sa in kat. S há lás va -
gyok, hogy Fa bi ny Ta más könyv be -
mu ta tó já ra annyi an vol tunk kí ván csi -
ak, annyi an érez tük meg a le he tő sé -
get a ta lál ko zás ra, a tá gu ló ho ri zont
el éré sé re.

Igen, a ta lál ko zá sok kin csei le het -
nek éle tünk nek.Kincs volt az ad venti
va cso ra is. Kö zel negy ve nen hall gat -
tuk meg, amint sze rény büsz ke ség -
gel be szélt 2013-ban meg je lent kö te -
té ről vagy köny vecs ké jé ről Bá nó At -
ti la, Feny ve si Fé lix La jos, Fritt mann
Lász ló né, Pet rő czi Éva, Sa lyá mo sy
Éva, Ug rin Aran ka; Dob so nyi Sán dor
pe dig egy ál ta la szer kesz tett köny vet
mu ta tott be. Na gyot be szél get tünk.
S ezek a be szél ge té sek sok szor hosszú
idő re fel töl tő erő for rás sá vál hat nak.
Ahogy szá mom ra is ilyen erő for -

rás sá vált a Rát Má tyás ról el ne ve zett
– sa ját ala pí tá sú – díj át vé te le a re -
for má ci ói gá lán az Urá nia Film szín -
ház ban. A Ma gyar or szá gi Egy há zak
Öku me ni kus Ta ná csá nak há la, már
má sod szor le het tünk je len igen nagy
hang súllyal  az  or szá gos  ren dez vé -
nyen. Most már a ME ÖT együtt mű -
kö dő tag ja ként ott vol tunk a szer ve -
zet  tag gyű lé sén  is. Há lás va gyok
azért, hogy eb ben a kor ban élünk.
Ami kor a tör té ne lem so rán fel hal mo -
zó dott annyi sé re lem el le né re ilyen
őszin te kap cso la tok szü let nek a nagy
ke resz tény csa lád ban.

Há lás vol tam ak kor is, ami kor lap -
to pom  Kö ves di Mik lós meg hí vá sát
pat tin tot ta ki a szom ba ti Ka ba réma -
ra ton ra,  vagy  ami kor  ál lást  fog lal -
hat tunk a Ma gyar or szá gi Re for má tus
Egy ház pa na sza mel lett a mé dia- és
hír köz lé si biz tos nál, vagy ami kor Mé -
szá ros Kál mán, Nagy Im re, Cser na
Gá bor és Fo dor Lász ló ki tün te té sé ről
ol vas hat tam.  Mé szá ros  Kál mán  a
Ma gyar  Ér dem rend  lo vag ke reszt jét
kap ta, Im ré ék pe dig a kö zép-eu ró pai
rö vid  ri port-  és  do ku men tum film-
fesz ti vál dí ját az An ten na ci gá nyok nak
cí mű kis film jü kért. S ak kor még nem
szól tam  ta va szi  köz gyű lé sünk ről  és
őszi Kri ti kus és kri ti kát lan szo li da ri -
tásmun ka cí mű kon fe ren ci ánk ról. A
Mát ra há zán  el töl tött  két  nap  alatt
bő ven ju tott idő mű elem zés re, ki rán -
du lás ra,  bor kós to lás ra  és  kö tet len
be szél ge té sek re is.

Az év fo lya mán há lá sak le het tünk
ven dé ge in kért. Sza va i kért,  tu dá su -
kért, sze re te tü kért. Meg hall gat hat tuk
Csiz ma dia Lász lót, Pröh le Ger gelyt,
Zsolt Pé tert, Bo gár di Sza bó Ist vánt,
Dob szay Já nost, Ba lázs Gé zát. Tag -
ja ink  kö zül  pe dig Fa bi ny Ta mást,
Szu hánsz ky Gá bort, Cso ma Áront,
Há ló Gyu lát, Dob so nyi Sán dort, Ale -
xa Ká rolyt, Ta kács Fe ren cet, Ká dár
Zsol tot, Ma ro si Nagy La jost.
A ne ve ket  so rol va  ve szem  ész re,

hogy  egy  tel jes  lis ta  össze ál lí tá sa
ugyan olyan  le he tet len nek  tű nő  fel -
adat, mint  an nak  szám ba vé te le, mi
min de nért ad ha tunk há lát a mö göt -
tünk ha gyott esz ten dő ben. Ha tö re dé -
ke sen is, ha hosszan is, még is meg pró -
bál tam. Er re bá to rí tott „Pál fe ri”. Tud -
juk: a bol do gu lás, bol dog sá gunk for -
rá sa „je len le gi éle tünk meg be csü lé se és
há la ami att, ami már a mi énk”.
Ez nem va la mi  si ker pro pa gan da!

Szó sincs ró la! Szól hat tam vol na gyen -
ge sé ge ink ről, konflik tus hely ze te ink -
ről, hi á nya ink ról, el sza lasz tott le he tő -
sé ge ink ről. Hi bák ról, vesz te sé gek ről.
Pró ba té te lek ről.  Bu ká sok ról  és  se -
bek ről. Ta nul sá ga egy ezek ről szó ló
össze ál lí tás nak is le het. A ma ga he lyén
és a ma ga ide jé ben ezek nek is meg van
a szük ség sze rű lét jo go sult sá guk. 

Ma vi szont az erő for rás ra sze ret -
tem vol na rá mu tat ni. Ar ra, ami
ezek kel a ne ga tí vu mok kal szem ben ki -
utat mu tat hat, gyó gyu lást mun kál -
hat. Ne ve ze te sen az, hogy nyo mo rú -
sá gos em be ri szük sé günk ben a mi
Urunk még is meg hall ja ki ál tá sun kat.
Se gít sé günk re si et, és annyi aján -
dék kal lát el, hogy meg óv jon a két ség -
be esés től, s hogy meg szü les sen ben -
nünk amo lyan elő re vi vő bel ső mo tor -
ként, gyó gyí tó or vos ság ként az a bi zo -
nyos, csu pa nagy be tűs HÁ LA.

NovotnyZoltánelnökségibeszámolója
aPrúsz2014.március27-iközgyűlésén

Fenn ál lá sá nak ti ze dik év for du ló ját jegy zi idén a Pro tes táns
Új ság írók Szö vet sé ge (Prúsz). A ju bi le u mi év ben tiszt újí -
tó köz gyű lés vált ese dé kes sé, ame lyet a szer ve zet már ci -
us 27-én tar tott meg szék he lyén, a Ma gyar or szá gi Egy há -
zak Öku me ni kus Ta ná csá nak (ME ÖT) tár gya ló já ban. 
A jog sza bá lyok ban rög zí tett na pi rend előtt dr. Fischl

Vil mos, a ME ÖT fő tit ká ra irá nyí tot ta a je len lé vők fi gyel -
mét Is ten igé jé re. A be szá mo lók és az idei költ ség ve tés
el fo ga dá sa után – a tiszt sé gek re je löl tek ne ve it tar tal ma -
zó sza va zó la pok el ké szí té se, il let ve a sza va zat szám lá lás
„kény szer szü ne té ben” – Kön tös Lász ló, a Du nán tú li Re -
for má tus Egy ház ke rü let jegy ző je (képünkön) mu tat ta be
az egy be gyűl tek nek a ha tod ma gá val írt re poszt.hu blo -
got, míg Lá zár Csa ba szín mű vész Pet rő czi Éva és Feny -
ve si Fé lix Lajos Prúsz-ta gok köl te mé nye i ből ol va sott fel
egy cso kor ra va lót. 
A sza va zás ered mé nye képp a Re for má tu sok Lap já nak

fi a tal mun ka tár sa, Kiss Sán dor lett új don sült tag ja a Prúsz
ré gi-új el nök sé gé nek (az ugyan csak re for má tus Ke re kes
Sán dor he lyett). A mint egy fél száz fős, a szö vet ség tag -

sá gá nak több mint ne gye dét „meg tes te sí tő” köz gyű lés el -
nök ké is mét No votny Zol tán sport ri por tert, he lyet te sé -
vé Faggyas Lász lót, a Ma gyar Hír lap lap szer kesz tő jét, tit -
ká rá vá pe dig T. Pin tér Ká rolyt, az Evan gé li kus Élet fő szer -
kesz tő jét vá lasz tot ta – el len sza va zat nél kül.
A Prúsz má jus 28-án ün ne pé lye sebb ke re tek kö zött,

egy gá la es ten is há lát kí ván ad ni év ti ze des fenn ál lá sá ért. 
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– Sze ret ném, ha re for má tus ként is
meg is mer het nénk Önt. Vá lasz tott
ha zá já ban, Né met or szág ban me lyik
gyü le ke zet be jár temp lom ba? Va sár -
na pon ként ott há nyan vesz nek részt
az is ten tisz te le ten? Eb ből mennyi en
ma gya rok? Al kal man ként ját szik-e az
ot ta ni or go nán?
– A leg kö ze leb bi re for má tus gyü -

le ke zet  ott ho nunk tól  száz -
húsz  ki lo mé ter re  van,  így
evan gé li kus fe le sé gem temp -
lo má ba já runk Würz burg ban.
Itt a mint egy két ezer gyü le ke -
ze ti tag ból öt ve nen-hat va nan
szok tak részt ven ni az is ten -
tisz te le te ken,  ez  meg fe lel  a
né met  sta tisz ti kai  át lag nak.
Ma gya rok nin cse nek kö zöt -
tük. Az ot ta ni or go nán ter mé -
sze te sen  már  szá mos  kon -
cer tet ad tam.
– Ké rem, me sél jen a gyö ke -

re i ről. Hol, me lyik temp lom -
ban volt a ke resz te lő je, kon fir -
má ci ó ja, há zas sá gá nak meg -
ál dá sa, gyer me ké nek ke resz te -
lő je?
–  Édes apám  re for má tus,

édes anyám evan gé li kus volt.
A  Kút völ gyi  úti  kór ház ban
szü let tem köz vet le nül a há bo -
rú után, és né hány nap ra rá
ott ke resz tel tek meg. Re for má tus ként
a ke len föl di evan gé li kus temp lom ban
volt  a  kon fir má ci óm  evan gé li kus
nő vé rem mel együtt: ugyan ott, ahol
1942-ben Or dass La jos, a nagy ne vű
ké sőb bi püs pök es ket te a szü le i met.
A mi  es kü vőnk  az tán  a  veszt fá li ai
Müns ter ben, Dá ni el fi unk ke resz te -
lő je pe dig Deb re cen ben volt. Az ő ke -
reszt ap ja ugyan is a nagy er dei temp -
lom  or go nis tá ja,  Karasszon De zső
pro fesszor.
– Édes ap ja Gár do nyi Zol tán ze ne -

szer ző, ze ne tu dós, a bu da pes ti Ze ne -
aka dé mia pro fesszo ra volt, édes any -
ja Wall ra bens tein-Buj do só Ilo na ze -
ne ta nár nő. Szü le in kí vül kik vol tak
azok, akik meg ha tá roz ták or go nis ta-
pá lya fu tá sát, ze nei, ze ne szer zői és ze -
ne tu do má nyi mun kás sá gát?
– Leg in kább azok a ze ne szer ző-óri -

á sok, akik nek a ze né je már gyer mek -
ko rom  óta  ra bul  ej tett:  így  pél dá ul
Bach, Liszt, Franck, De bus sy és Ra vel
lé leg zet el ál lí tó an  nagy sze rű  mű vei.
– A hit és mű vé szet ins pi rá ló össze -

fo nó dá sá ról, for ma nyel vük ről, hang -
zás vi lá guk ról, a ze ne mű vek ben rej lő
üze net ről – mi ről is mer he tők fel a
Gár do nyi-mű vek?
– Re mél he tő leg ezek ről is, de ezt

min den ze ne hall ga tó bi zo nyá ra más-
más mó don ér zé ke li.
– Mi ért ne ve zi az is ten tisz te le ti or -

go na ze ne leg fon to sabb mű fa já nak a
ko rál fel dol go zá so kat?
– Az egy ház ze ne lét re jöt te és tör -

té ne te szo ro san össze függ az zal, aho -
gyan az év szá za dok leg ki vá lóbb mes -
te rei össze kap csol ták az Is ten től ka -

pott te het sé gü ket ko ruk dal lam vi lá -
gá val.  Ter mé sze te sen  a  ko rá lok hoz
nem kö tő dő, úgy ne ve zett sza bad or -
go na ze ne mű fa ját is sze re tem és mű -
ve lem, ám egy gyü le ke zet nek az or go -
na ze né be va ló be ve ze té sé re a ko rál -
fel dol go zá sok  a  leg al kal ma sab bak.
Ezek ugyan is köz is mert, va sár na pon -
ként  kö zö sen  éne kelt  dal la mok hoz
kap cso lód nak, és egy adott ko rál dal -
lam  ze ne szer zői  ki tel je se dé se  egé -
szen sa já tos mó don hor doz za ma gá -
ban a ke resz tyén ség üze ne tét. Így az
is ten tisz te le te ken azok az em be rek is
kö zel ke rül het nek – il let ve kö zel ke -
rül het né nek! – a mű vé szi igé nyű ze -
nék hez, akik nek a hét köz nap ja i ban az
ér ték ál ló ze ne mű vek kel va ló ta lál ko -
zás ra nem nyí lik le he tő sé gük.
– A sze mé lyes él mény mel lett mi -

ért ér zik úgy az or go na já té kát hall ga -
tók, hogy ne kik szól a mű, hogy Ön is
ott van a mű ben?
– Ezt én csak re mél he tem – ezt a

kér dést ta lán csak a hall ga tók tud ják
majd meg vá la szol ni a vi rág va sár na -
pi ta lál ko zá sunk után. 
– Mi az oka, hogy fon tos sze re pet

szán a temp lo munk ban el hang zó or -
go na szá mok hoz kap cso ló dó ma gya -
rá za tok nak?

– A ko rál fel dol go zás gaz dag ha -
gyo má nyú és igen sok ré tű mű fa já val
saj nos alig ta lál koz ha tunk a re for má -
tus li tur gi á ban, mi vel is ten tisz te le te -
ink ál ta lá ban nem ad nak te ret ar ra,
hogy ott ezek a ze nei kin csek va sár -
na pon ként el han goz has sa nak. A gyü -
le ke zeti ének be ve ze té se, az in to ná -
ció  is  gyak ran  csu pán  egy  né hány
má sod per ces té tel tí pus, amely a köz -
mon dá sos „re for má tus egy sze rű ség -
nek” bi zony nem a meg tes te sü lé se,
ha nem a ka ri ka tú rá ja. Ezért  is van
szük ség kü lön al kal mak ra és ze nei is -
me ret ter jesz tés re – ab ban a re mény -
ben, hogy ezek az ere de ti leg is ten tisz -
te le ti cél ra kom po nált mű vek egy szer
ta lán el jut nak az egy há zi köz tu dat ba. 
– Is mert, hogy az észak-né met or -

szá gi Wil des ha us en ben az Ale xan -
der kirche kar igaz ga tó ja és or go nis -
tá ja volt, és a Det mol di Ze ne mű vé -
sze ti Fő is ko lán is ta ní tott, ké sőbb
pedig har minc öt éven ke resz tül a

Würz bur gi Ze ne mű vé sze ti
Fő is ko lán. Az eu ró pai, il let ve
ame ri kai fő is ko lák mes ter -
kur zu sa i nak elő adó ja ként, 
a bu da pes ti Liszt Fe renc Ze -
ne mű vé sze ti Egye tem dok tori
 is ko lá já nak ven dég pro fesszo -
ra ként mi ért tart ja fon tos -
nak, hogy je len le gyen a ma -
gyar ze nei élet ben is?
– Ezt azok a kol légák tart -

ják  fon tos nak,  akik  en gem
új ra és új ra meg hív nak Ma -
gyar or szág ra.
–  1979-ben Ba jor Ál la mi

Dí jat ka pott, majd 2000-ben
a Deb re ce ni Re for má tus Hit -
tu do má nyi Egye tem dísz dok -
to ri cí mé vel, 2011-ben pe dig a
Ma gyar Köz tár sa ság El nö ké -
nek Ér dem ér mé vel tün tet ték
ki. Mit je len te nek Ön nek az
ed dig ka pott dí jai?
– Eze ket há lá val fo ga dom,

és  an nak  je le ként  ér zé ke lem, hogy
má sok is oszt ják a cél ja i mat. Sze mély
sze rint egyéb ként dí jak kal vagy dí jak
nél kül is ugyan azok a ze nei tö rek vé -
se im.
– Si ke res és sok ré tű te vé keny sé ge,

az al ko tó em ber ak ti vi tá sa mel lett mi -
ért tar tot ta fon tos nak, hogy vi rág va -
sár nap kon cer tet ad jon a sváb he gyi
re for má tus temp lom ban?
– Ked ves ba rá tom, Óno di Sza bó

La jos épí tő mű vész  jó vol tá ból  már
évek óta fi gye lem mel kí sér tem temp -
lo muk lét re jöt tét. Mi u tán ta valy ősszel
egy  bu da pes ti  elő adá som  kap csán
meg is mer tem  kán to ru kat,  György
Eri kát, ké zen fek vő  volt  szá mom ra,
hogy  fel ajánl jak  egy  ilyen  al kal mat.
Leg szű kebb pát ri ám amúgy is a XII.
ke rü let, hi szen itt nőt tem fel: öröm -
te li  gyer mek éve i met  1959-ig  a  Sas-
hegy és a Sváb-hegy lan ká in töl töt tem. 
– Mit ter vez a kon cert után?
– Má jus ele jén Auszt ri á ban mes -

ter kur zust tar tok a két Gár do nyi or -
go na mű ve i ről, jú ni us és ok tó ber kö -
zött pe dig Würz burg ban, Ber lin ben,
majd Olasz or szág ban, Svéd or szág -
ban, Dá ni á ban és Ang li á ban  fo gok
hang ver se nyez ni. 

g Bé res L. At ti la

Orgonakoncertvirágvasárnap
Be szél ge tés Gár do nyi Zsolt or go na mű vész-ze ne szer ző vel

b ASvábhegyiReformátusEgyházközségFelhőutcaitemplomában2013
virágvasárnapjánszólaltmegelőszörazújorgona,Ber nát Ist ván gyü-
lekezetitagajándéka.Avirágvasárnapiévfordulón–amilánóiIm ma -
nu el misszi ós kó rus tavalyáprilisisikerénfelbuzdulva–április13-án,
délután4órakorGár do nyi Zsolt reformátusorgonaművész,zeneszer-
ző,zenetudósadünnepiorgonakoncertet.KözreműködikaBu da hegy -
vi dé ki re for má tus ka ma ra kó rus Be recz ky Ani kó karnagyvezetésével.
TizenkétkorálfeldolgozásfogelhangzaniJo hann Se bas ti an Bach és
akétGárdonyiműveiből.Azorgonamuzsikáhozrövidmagyarázatok
iskapcsolódnak,ígymindenkiközelebbkerülhetazistentiszteletior-
gonazenelegfontosabbműfajához,akorálfeldolgozásokhoz.Akon-
certelőttGárdonyiZsoltkészséggelválaszoltkérdéseimre.

A Já nos-pas siómeg szó lal ta tá sa a De -
ák té ren a Lu the rá nia ének kar elő adá -
sá ban vi rág va sár nap és nagy szom ba -
ton több év ti ze des ha gyo mány ra te -
kint vissza. Idén a Lu the rá nia mel lett
a szin tén szá mos évad óta ját szó Wei -
ner–Szász ka ma ra szim fo ni ku so kat
és  Zá do ri Má ria szop rán,  Schöck
Ata la, Ba kos Kor né lia alt, Me gye si
Zol tán, Kál mán Lász ló te nor, va la mint
Jekl Lász ló és Berczelly Ist ván basszus
szó lis tá kat hall hat juk dr. Kamp Sa la -
mon ve zény le té vel.

Já nos evan gé li u má nak 18–19. fe je -
ze te szó lal meg a Lu ther-Bib lia sze -
rint a re ci tat ivók ban és a né pet meg -
je le ní tő tur ba kó ru sok ban. Bach emel -
lett két szer Má té evan gé li u mát is fel -
hasz nál ta (Pé ter sí rá sa és a temp lom
kár pit já nak ket té ha sa dá sa). A cse lek -
mény köz be ékelt ko rá lok szö ve gét
kü lön bö ző  sze mé lyek től  vet te  át,
töb bek közt Lu ther Már ton egy stró -
fá ja  is  el hang zik  (Va ter un ser im
Himm el re ich – Mi Atyánk, ki vagy
mennyek ben; EÉ  72,4).  A  ko rá lok
ki emelt sze re pe az evan gé li kus iden -
ti tás ré szét ké pe zi. A pas si ót ke re te -
ző nyi tó- és zá ró kó rus és a szem lé -
lő dő  ré szek,  vagy is  az  ari o sók  és
ári ák szö veg író ja is me ret len. Egyes
fel té te le zé sek sze rint Brockes és Pos -
tel ver se it  köl csön vé ve  fel te he tő en
ma ga Bach ál lí tot ta össze őket.
A Má té-pas si ó hoz ké pest  is  na -

gyon drá mai mű sok szor ze né jé ben
is ér zé kel te ti a tö meg ma ni pu lált sá -
gát vagy az egyes sze rep lők hát tér -
gon do la tát.  Bach  pá rat la nul  szug -
gesz tív,  plasz ti kus  hang fes té se  Já -
nos evan gé lis ta iz gal mát ad ja vissza
né hol Má té sza va i val ki bő vít ve. Bi -
zo nyá ra  so kak nak  a  fü lé be  cseng
Pé ter sí rá sa, ahol az evan gé lis ta a re -
ci tat ivó ból hir te len szin te ari o só vá
dú sít va, kro ma ti kus me net ben, mint -
egy vo nag ló an fes ti meg a ta nít vány
el csuk ló zo ko gá sát. Szin tén az evan -
gé lis ta ér zé kel te ti, amint Pi lá tus va -
dul, bru tá lis erő szak kal meg kor bá -
csol ja Jé zust (und ge ißel te ihn). 
Jé zus hi he tet le nül dal la mos re ci -

tat ivó i ban  is  rá érez he tünk  Bach
hang fes té sé re: ami kor Jé zus kül de té -
sé nek cél ját nyil vá nít ja ki, vég te len
ha tal mát  szim bo li zál va  majd nem
két ok táv nyi hang ter je del met jár be.
Szin tén fel tű nő a re ci tat ivók s az azo -
kat kö ve tő ári ák szo ros kap cso la ta: az
evan gé lis ta  el mond ja,  hogy  Si mon
Pé ter és egy má sik ta nít vány kö vet -
te Jé zust (nach fol gen – kö vet ni), s ez -

után  a  szop rán ária  azo nos  hang -
köz zel in dít va éne kel Jé zus kö ve té sé -
ről. Jé zus utol só sza va a ke resz ten (Es
ist voll bracht – El vé gez te tett) sze líd
meg adás sal haj lik le, s az ezt kö ve tő
al tá ria eb ből a mo tí vum ból bom lik ki. 
A má so dik, ta lán még ese mény dú -

sabb,  moz gal ma sabb  rész ben  (Nr.
27–52) a tur ba kó ru sok szim met ri ku -
san he lyez ked nek el, s en nek kö zép -
pont já ban, va la mint kez de tén és vé -
gén is ko rál áll. A té tel pá rok pe dig egy -
azon te ma ti kus anyag ból épül nek fel.
Igen kö zel áll hoz zám a basszus szó -
ló ba ik ta tott ko rál Jé zus ha lá la után
(Nr. 60, Mein te u er Hei land, laß dich
fra gen / Jesu, der du warest tot – Hű -
sé ges Meg vál tóm, hadd kér dez ze lek
meg / Jé zus, aki ha lott vol tál), amely
a hí vő lé lek két ke dé sét s ez alatt vá lasz -
ként a re ményt fe je zi ki. (Ez a ko rál -
dal lam egyéb ként még két szer szó lal
meg a pas sió  fo lya mán.) Emel lett a
kot ta kép is ér zék le te sen fes ti meg a
szö ve get, pél dá ul ke resz tet tesz ki a
meg fe szí tés alatt a hang je gyek elé.
A mes ter sa ját név je gyét, a ti zen -

né gyes szá mot (14 – Bach ne vé nek
be tűi szá mok ra át vált va ennyit ad nak
ki)  gyak ran oda te szi, hi szen  ti zen -
négy tur bát ik tat köz be, és ma ga Jé -
zus is ti zen négy szer szó lal meg.

Pi linsz ky Já nos 1963-ban így szá -
molt be az Új Em ber ka to li kus he ti -
lap ban a  Já nos-pas sió hall ga tá sá ról:
„Ro man ti ku san ke re ső szí vünk re in -
du lás kor jó té kony bo ro ga tás a ze ne,
az tán van egy pil la nat, mi kor el un juk,
ké tel ked ni kez dünk jo go sult sá gá ban.
De Bach nem tá gít: e pil la nat nyi holt -
pont után jön el az ő el len áll ha tat lan
di cső sé ge. De az a di cső ség már nem
is az övé. Mi re a pas sió zá ró kó ru sa
föl zeng: ma gát a Fiú ál tal meg di cső -
í tett Atyát idé zi, vi tá lis is ten érv e ze -
ne. A vé gén va gyunk a leg be fo ga dób -
bak, a har ma dik órá ban a leg fris seb -
bek. Pe dig lé nye gé ben az egész mű vé -
gig ugyan ar ról szól, ugyan ar ról egy -
re for rób ban, egy re időt le neb bül, egy -
re időt le nebb fris ses ség gel, hogy amit
el ső üte me i ben már kö zölt ve lünk, az
az  utol sók ban  vál jék  va do nat új já.
Most akár ab ba is hagy hat ja: örök ké
foly ta tó dik ben nünk dal la ma. Meg ér -
kez tünk az örök lét zsen gé i re.” 
A mo nu men tá lis mű vet év ről év re

vé gig hall gat va mi is Pi linsz kyvel együtt
él het jük át a Bach ál tal na gyon ki fe -
je ző en meg je le ní tett krisz tu si szen ve -
dés tör té ne tet és meg di cső ü lést.
g Ha lász-Tá borsz ky Györ gyi

„Urunk, mi Ural ko dónk, ki nek di cső sé ge be töl ti az egész Föl det, mu tasd meg
a te szen ve dé sed ál tal, hogy te – az igaz Is ten Fia min den idők ben – a leg -
na gyobb meg aláz ta tás ban is meg di cső ülsz”

Nagyhétzenéje
290 éve mu tat ták be Bach Já nos-pas si ó ját

b AJá nos-pas sió (BWV245)bemutatásakor,1724-benJo hann Se bas ti an
BachmásodikéveszolgáltLipcsében.Agregoriánpassiótfelváltóora-
tórium-passióaSzentMiklós-templombananagypéntekivesperáson
csendültfelelőször,amelyabbanazévbenáprilis7-reesett.Akétrészes
Já nos-pas si ó nak többváltozataismert.Afelcímbenazelsőbemutatón
elhangzottésmaishasználtnyitókórusszövegeáll;amásodik,1725-ös
verziórészétképezőO Mensch, be we in de in’ Sün de groß (EG76)– Em -
ber, si rasd nagy bű nö det (GyLK812)–aMá té-pas sió végérekerült.

A fó ti Evan gé li kus Kán tor kép ző In té zet sze re tet tel várja
a kán to ri szol gá lat ra ké szü lő ket az idei nyá ri bent la -
kásos tan fo lya mok ra. A tan fo lya mok idő pont jai és ve -
ze tői:
Jú ni us 26. – jú li us 12. – Ben ce Gá bor
Jú li us 17. – au gusz tus 2. – Né meth Sán dor
Au gusz tus 5–20. – Ker tész Bo tond
Je lent kez ni le vél ben (2151 Fót, Ber da Jó zsef u. 3.) vagy

e-mail ben (kan tor ke p zo@lu the ran.hu vagy kan tor kep -
zo@cit ro mail.hu) le het. Kér jük, hogy a je lent ke zés hez
mel lé kel je nek lel ké szi aján lást és rö vid ze nei élet raj zot.
A tan fo lya mok kal kap cso la tos tud ni va lók ról a részt -
ve vő ket kü lön ér te sít jük. To váb bi in for má ció a Kán -
tor kép ző In té zet hon lap ján (http://kan tor ke p zo.lu the -
ran.hu) ta lál ha tó.

Je lent ke zé si ha tár idő: má jus 25.

nyárikántorképzőtanfolyamok
H i r d e t é s

mentálhigiénésésszervezetfejlesztőszakirányú
továbbképzésiszak

A Sem mel weis Egye tem Egész ség ügyi Köz szol gá la ti Kar Men tál hi gi é -
né In té ze te 2014 szep tem be ré től akk re di tált men tál hi gi é nés és szer ve -
zet fej lesz tő szak irá nyú to vább kép zést hir det hu mán se gí tő fog lal ko zá -
sú szak em be rek (pe da gó gu sok, szo ci á lis te rü le ten dol go zók, lel ké szek,
or vo sok, ápo lók stb.) ré szé re. A kép zés idő tar ta ma: 4 fél év (387 óra), ha -
von ta két nap (pén tek, szom bat). 
Fel vé te li kri té ri um: fő is ko lai vagy egye te mi vég zett ség, sze mé lyes al -

kal mas ság. Je lent kez ni a men tal.usn.hu hon la punk ról le tölt he tő je lent -
ke zé si la pon le het. To váb bi in for má ci ók a fen ti hon la pon ol vas ha tók vagy
az 1/266-0878-as te le fon szá mon kér he tők.

H i r d e t é s
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Evangélikus
iskolákkutató
tanárainak

konferenciája
b Atavalyhagyományteremtőcél-
lal megrendezett tudós tanári
konferenciasikerénekköszön-
hetőenidénaDeákTériEvangé-
likusGimnáziumadottotthont
március25-énakutatótanárok
második konferenciájának. A
bőségesprogramútalálkozáson
azországevangélikusintézmé-
nyeibentanítótanároknaklehe-
tőségüknyíltkutatásitémájukat,
eredményeiketegymásésazér-
deklődőközönségelé tárniuk.

A kon fe ren ci át – amely nek cél ja, hogy
a ma gyar or szá gi evan gé li kus is ko lák -
ban ta ní tó és sa ját szak te rü le tü kön tu -
do má nyos  ered ményt  is  fel mu ta tó
pe da gó gu sok, ku ta tó és al ko tó ta ná rok,
dok tor je löl tek és dok to rand uszok job -
ban meg is mer jék egy más ku ta tási te -
rü le tét és tu do má nyos ered mé nyeit –
Fa bi ny Ta más püs pök nyi tot ta meg,
majd Ga dó né Kézdy Edit, a De ák Téri
Evan géli kus  Gim názi um  igaz ga tója
kö szön töt te az egy be gyűl te ket.

Var ga Már tá nak, az or szá gos iro -
da ok ta tá si osz tá lya ve ze tő jé nek mo -
de rá lá sá val elő ször Csep re gi And rás
tar tott elő adást „Az em ber te len ma -
ga tar tásfor mák fel ol dásáért külön
kell küzdel met foly tat ni…” – Bi bó
Ist ván, Re né Gi rard és a ho lo kauszt
te o lógi ai meg köze lítése cím mel, majd
őt kö vet te Gu óth Emil A kor mány zói
jog körök bő vítésének közjo gi vi tái az
1930-as évek ben cí mű re fe rá tu ma.

Ka li na Ka ta lin az egy házi ok ta -
táshoz va ló jog ról, míg Ba tár Le ven -
te a  nők  és  férfi ak  nyelv hasz nálati
különb sége i ről be szélt.

Ker tész Bo tond a De ák té ri is ko la
tör té ne tét és ne ves evan géli kus di -
ákja it is mer tet te, majd sor ke rült a
Pes ti Evan géli kus Egy ház is ko lá já ban
ta nult haj da ni növen dékek em lékét
meg örökítő tábla fel ava tásá ra a gim -
ná zi um be já ra tá nál.

Gáncs Pé ter el nök-püs pök  kö -
szön tő sza vai után Szász Do mo kos a
Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia kép -
vi se le té ben, míg Só lyom Je nő a hely -
be li gyü le ke zet kép vi se le té ben szólt.
Az em lék táb lát Fa bi ny Ta más avat -
ta fel Ga dóné Kézdy Edit köz re mű -
kö dé sé vel.
A dél után fo lya mán szek ci óülések

vol tak, ahol a hit tu do mány, egy ház -
tör té net,  iro da lom-  és  nyelv tu do -
mány, pe da gó gia, pszi cho ló gia, ter -
mé szet tu do mány, tör té net tu do mány,
mű vé szet  te rü le te i vel  fog lal koz tak
a  meg hí vot tak.  A  szek ció ve ze tők
be szá mo ló já val és Ér falvy Lí via zár -
sza vá val ért vé get a kon fe ren cia.

g Szö veg és fo tó:
Hor váth-Bol la Zsu zsan na 

Evan gé li kus.hu

b Haapestievangélikusgimnázi-
umok híres diákjairól beszé-
lünk, akkor sok olyan név is
eszünkbekell,hogyjusson,akik
nemevangélikusokvoltak.Nem
történelemhamisítás,vagyszűk-
keblűség az emléktábla-avatás
kapcsánazevangélikusdiákokat
középpontba helyezni? Hogy
megnyugtató választ adjunk,
előszörszemügyrekellvennünk
apestievangélikusoktatásné-
hányjellemzősajátosságát.

g�Dr. Kertész Botond

„Ez zel kap cso lat ban kü lön is buz dítsd
a fel sőbb sé get és a szü lő ket, hogy jól
kor má nyoz za nak,  és  is ko láz tas sák a
gyer me ke ket. Fi gyel mez tesd őket ar -
ra, hogy kö te les sé gük ezt ten ni, és hogy
mi lyen át kos bűnt kö vet nek el, ha ezt
nem te szik” – ír ta Lu ther a Kis ká tébe -
ve ze tő jé ben. Az ok ta tás cél ja a re for -
má to rok szá má ra nem a mű velt ség ter -
jesz té se, ha nem a hit he lyes  és  igaz
meg is me ré se volt – az az vég ső so ron
az üd vös ség volt a tét. A ma gyar or szá -
gi re for má ció is nagy súlyt he lye zett 
az  is ko lák ra. Mind annyi an is mer jük
Re mé nyik so ra it:  „A  temp lo mot  s 
az is ko lát!” A szű kös vi szo nyok azon -
ban sok szor csak az egyi ket tet ték le -
he tő vé, ez pe dig leg gyak rab ban az is -
ko la volt. A gyü le ke ze tek ala pí tá sa ál -
ta lá ban is ko lá val és ta ní tó val kez dő dött,
és csak ha meg erő sö dött a kö zös ség,
ak kor épí tet tek temp lo mot, hív tak lel -
készt. A nép is ko la el ső ren dű fel ada ta
pe dig – Lu ther el kép ze lé sé nek meg fe -
le lő en – még a 19. szá zad vé gén is az ol -
va sás, írás, egy há zi ének, bib li ai tör té -
ne tek és a ka te ké zis meg ta ní tá sa volt.

templomésiskola
A pes ti evan gé li ku sok nak majd ne -
gyed szá zad ra volt szük sé gük, hogy
a gyü le ke zet 1787-es ala pí tá sa után
1811-re  fel épül jön  temp lo muk.  A
gyü le ke zet el ső év ti ze de i nek tör té ne -
tét meg ha tá roz ta  az a  vi ta, hogy a
szű kös anya gi for rá so kat az is ko la fej -
lesz té sé re for dít sák-e, vagy min den
ere jü ket a temp lom épí té sé nek szen -
tel jék. Sche di us La jos fel ügye lő és Li -
de mann Sán dor gond nok el kép ze lé -
sei va ló sul tak meg, így az is ko la él -
ve zett el sőbb sé get. 
A pes ti evan gé li ku sok nak azon ban

fon tos volt a temp lom és a lel kész is.
„Az  or szág  temp lo ma”  ki fe je zést
nem az utó kor ta lál ta ki, ha nem már
a temp lom épí té si kér vény ben is sze -
re pelt. Az el ne ve zés sel ar ra utal tak,
hogy az or szág leg fon to sabb vá ro sá -
nak evan gé li kus temp lo ma nem csak
a pes ti e ké. Me rész, nagy ívű, de vé -
gül a „tör té ne lem ál tal iga zolt” ví zió
volt az ak ko ri po ros kis vá ros ban az
or szág fő vá ro sát meg sej te ni, bár az
egye tem ide te le pí té se már sej te tett
va la mit a jö vő le he tő sé ge i ből. 
„Az or szág temp lo má ba” a gyü le -

ke zet  min den kor  igye ke zett  meg -
nyer ni „az or szág pap ját”. Ez zel a cím -
mel  ugyan  csak  Szé kács Jó zse fet
(1809–1876), a gyü le ke zet el ső ma -
gyar lel ké szét és a Pes ten szol gá ló el -
ső püs pö köt il let ték, de a ne ves lel -
ké szek so ra foly ta tó dott. Hadd utal -
junk  itt  most  csak  Raf fay Sán dor
(1866–1947)  püs pök re  vagy  Ke ken
And rás ra (1909–1974), tud va, hogy
a sort még bő ven foly tat hat nánk. 
Pest ugyan már a gyü le ke zet ala -

pí tá sá nak ide jé től a bá nya ke rü le ti és
az egye te mes köz gyű lé sek szín he lye
volt,  de  püs pö ki  szék hely  elő ször
1860-ban  lett,  hi va ta lo san  pe dig
1937-től a bá nyai, majd a dé li egy ház -
ke rü let köz pont ja.

Az is ko la 1823-tól már gim ná zi um -
ként mű kö dött. A kö rül mé nyek is -
me re té ben jo gos fel ten nünk a kér -
dést: az or szág temp lo ma mel lett, az
or szág pap ja(i) fi gye lő te kin te te mel -
lett „az or szág is ko lá ját” ta lál juk? A
ma gyar or szá gi pro tes tán sok is ko la -
há ló za tá nak csú csa hi á nyo zott, hi -
szen nem volt egye te mük. 
Az evan gé li ku sok több nagy múl -

tú, si ke res is ko lát tar tot tak fenn. A
tel jes ség igé nye nél kül meg kell em -
lé kez nünk Sop ron ról, amely a 19. szá -
zad ban an nak a du nán tú li kis ne me -
si ér tel mi sé gi-iro dal mi kör nek a szel -
le mi köz pont ja volt, mely nek leg is -
mer tebb szer ve ző je Kis Já nos (1770–
1846) püs pök, leg ne ve sebb 
sze mé lyi sé ge
pe dig

Ber zse nyi Dá ni el (1776–1836) volt. A
po zso nyi lí ce um fény ko rát Bél Má -
tyás (1684–1749) ide jén él te. Mun kás -
sá ga év szá za dok ra meg ala poz ta az is -
ko la te kin té lyét, egész tu do mány ága -
kat (sta tisz ti ka, föld rajz, nép rajz) te -
rem tett, ame lyek nek mű ve lé sét utó -
dai  is  ma gas  szin ten  foly tat ták.  A
hosszú  és  zak la tott múlt ú  eper je si
kol lé gi um a jo gász kép zés egyik leg -
fon to sabb ma gyar or szá gi in téz mé nye
volt, ami fon tos be fo lyást biz to sí tott
szá má ra a táb la bí rák és pró ká to rok
or szá gá ban. 

azinsulalutherananyitottsága
A pes ti evan gé li ku sok gim ná zi u má -
nak meg vol tak a ma ga sa já tos sá gai.
A gim ná zi um meg ala ku lá sá tól kezd -
ve az egy ház ta gok nál szé le sebb kört
szol gált. Míg a ré geb bi evan gé li kus is -
ko lák el ső sor ban a tá gabb kör nyék
evan gé li ku sa it  szol gál ták,  ad dig  a
pes ti is ko la a kez de tek től fog va nyi -
tott sá gá ról volt is mert. Ez ért he tő, ha
meg gon dol juk, hogy a gyor san fej lő -
dő vá ros ban év ti ze de kig csu pán két
gim ná zi um  mű kö dött:  a  pi a ris ták
és az evan gé li ku sok is ko lá ja. Pes ten
az evan gé li kus ság min dig is ki sebb -

ség ben volt, ezért ért he tő a kö zös ség
nyi tott sá ga. A 19. szá zad ban még a
vá ros és a gyü le ke zet na gyobb ré sze
is né met nyel vű. Az evan gé li kus kö -
zös ség leg be fo lyá so sabb tag jai meg -
be csült, né met anya nyel vű ke res ke -
dők vol tak. 
Volt  még  egy  ha son ló an  né met

anya nyel vű, ki sebb ség ben élő, kör -
nye ze té nél  mű vel tebb  és  pol gá ro -
sul tabb kö zös ség Pes ten: a zsi dó ság.
Nem vé let len, hogy oly so kan küld -
ték gyer me kü ket a ma gas szín vo na -
lú ok ta tást nyúj tó evan gé li kus gim -
ná zi um ba.
A vá ros és a gyü le ke zet gya ra po dá -

sá val  az  is ko lá nak  is  lé pést  kel lett 
tar ta nia. A De ák té ri „In su -

la  Lu the ra na”
épí tés -

tör -

té ne te vol ta kép pen az is ko la bő ví té -
sé nek tör té ne te. Újabb és újabb szár -
nyak, il let ve eme le tek épül tek a lel ké -
szek, ta ná rok és tan ter mek szá má ra. 
A sza bad ság harc le ve ré se nyo mán

az oszt rák ok ta tá si tör vé nyek be ve ze -
té se meg tör te ezt a fej lő dést. Az új kö -
ve tel mé nyek nek  csak  új  épü let ben
le he tett  meg fe lel ni.  Szé kács  Jó zsef
ma kacs  „lob bi zá sa”  ér te  el,  hogy  a
szom széd tel ken ál ló ka to nai sü tő há -
zat meg tud ta sze rez ni az egy ház, ahol
száz öt ven éve, 1864-ben fel épült a De -
ák té ri is ko la mai épü le te. 1904-re ezt
az épü le tet is ki nőt te a gim ná zi um, és
új ott ho ná ba, a Fa sor ba köl tö zött. A
di á kok azon ban nem „tűn tek el”, az
ele mi osz tá lyok mel lett fel sőbb le ány -
is ko la, ké sőbb pe dig le ány gim ná zi um
mű kö dött itt 1952-ig.
Fon tos tud nunk, hogy az is ko lát a

pes ti evan gé li ku sok tar tot ták fenn.
Bár anya gi ak ban so ha nem bő vel ke -
dett a gyü le ke zet, volt idő, ami kor az
or szág leg job ban fi ze tett ta ná rai ok -
tat tak a pes ti gim ná zi um ban. A gyü -
le ke zet  nagy fo kú  au to nó mi át  biz -
to sí tott is ko lá já nak, így a ta ná rok nak
dön tő be le szó lá suk volt ab ba, hogy
kik le gye nek a kol lé gá ik. Az is ko la év -

ti ze de kig  „ki ne vel te”  pe da gó gu sai
nagy  ré szét.  El ső sor ban  ez  volt  a
ma gas szín vo na lú ok ta tás zá lo ga. A
pe da gó gu sok  szin te  ki vé tel  nél kül
evan gé li ku sok – ki sebb rész ben re -
for má tu sok – vol tak. 

Beszédesemléktábla
A most fel ava tott em lék táb lán hat van
név ol vas ha tó; Zom bory né Ba zsó Ro -
zá lia ku ta tá sa i nak  ered mé nye ként
tud juk, hogy a lis ta ko ránt sem tel jes.
Is mer jük a pes ti gim ná zi um re ál ok -
ta tá sá nak erős sé gét, így ta lán meg le -
pő, hogy az itt ta nul tak kö zül so kan
egész  más  élet uta kat  jár tak  be.  A
ter mé szet tu dó sok, mér nö kök, or vo -
sok mel lett ta lá lunk lel ké sze ket, ta ná -
ro kat, író kat, köl tő ket, iro dal má ro kat,
ze ne mű vé sze ket, kép ző mű vé sze ket,
jo gá szo kat,  po li ti ku so kat,  vál lal ko -
zó kat, sőt si ke res spor to ló kat is. A táb -
lá ra ka to li ku sok, re for má tu sok, zsi -
dók,  gö rög ke le ti ek mel lett nem kis
szám ban – hu szon he ten – ke rül tek fel
evan gé li ku sok is. Az ő név so ruk is le -
fe di az em be ri élet pá lyák szin te tel jes
spekt ru mát. A név sor iga zol ja, hogy
a pes ti is ko lák egy há zunk szel le mi-lel -
ki gya ra po dá sát is szol gál ták.
Az evan gé li ku sok név so ra  is oly

hosszú, hogy csak egy-egy ne vet ra -
gad ha tunk ki kö zü lük. Pe tő fi Sán dor
1832-től 1834-ig ta nult itt. Élet raj zá -
ban ép pen az evan gé li kus is ko lák ha -
tá sá ban fog ha tó meg leg in kább egy -
há zunk hoz tar to zá sa. Pod ma nicz ky
Fri gyes (1824–1907) arisz tok ra ta lé -
té re ta nult Pes ten, nyil vá nos is ko lá -
ban. Aki csak egy szer is járt Bu da pes -
ten, szin te min den hol az ő ke ze nyo -
má val ta lál ko zik. Az ál ta la ve ze tett
Fő vá ro si Köz mun kák Ta ná csa ala kí -
tot ta ki a fő vá ros mai ar cu la tát. 

Schu lek Fri gyest (1841–1919) – aki az
ele mi ta nu ló ja volt – is szin te min den -
ki „sze mé lye sen” is me ri, hi szen egye -
bek kö zött a Má tyás-temp lom nagy -
sza bá sú fel újí tá sa is az ő mun ká ja. Fon -
tos meg je gyez nünk,  hogy  a  sze ge di
evan gé li kus temp lo mot is ő ter vez te. 

Ifj. Bó kay Já nos (1858–1937)  és
Ár pád (1856–1919) mind ket ten ne ves,
is ko la te rem tő or vo sok vol tak, ap juk
élet mű vé nek mél tó foly ta tói.
Is ko lai em lék táb lá nál nem fe led -

kez he tünk meg ar ról, aki pe da gó gus -
ként al ko tott ma ra dan dót. Brocs kó
La jos (1851–1932) „ár va atya” a pes ti
pro tes táns  ár va ház ból  ho zott  lét re
kor sze rű és ki emel ten si ke res in téz -
ményt majd öt év ti ze dig tar tó igaz -
ga tói mű kö dé se alatt. 
A pes ti evan gé li kus is ko la ta nu lói

kö zül so kan a 20. szá zad má so dik fe -
lé nek vi ha ros vi szo nyai kö zött is tud -
tak  ma ra dan dót  al kot ni.  Szép fa lu si
Ist ván evan gé li kus lel kész (1932–2000)
Bécs ből se gí tett min den jó és elő re mu -
ta tó kez de mé nye zést, amely Ká dár Já -
nosor szá gá ban nem ta lált tá mo ga tók -
ra.  Egy há zunk  ér de ké ben  vég zett
mun ká ja is pó tol ha tat lan volt.
Ne  fe led kez zünk  meg  a  le ány -

gim ná zi um nö ven dé ke i ről sem. Sán -
dor Ju dit (1923–2008)  sok ol da lú
ope ra éne kes ként ért el pél dául nem -
zet kö zi si ke re ket.
Az  „em lé ke zet kul tú ra”  gyö ke rei

pro tes tán sok, de nem  csak ezért kö -
te les sé günk  em lék táb lát  ál lí ta ni. A
ma a De ák té ren ta nu lók és ta ní tók
szá má ra egy szer re ki hí vás és mo ti vá -
ció az elő dök pél da mu ta tá sa. A kö -
zös em lé ke zés azon ban el ső sor ban
kö zös sé get  épít,  az  össze tar to zást
erő sí ti. Szük sé günk van rá ma, és lesz
hol nap  is,  amíg  kö zös ség ként  te -
kint he tünk ma gunk ra. 

A szerző történész, az Evangélikus Or -
szá gos Múzeum tudo má nyos mun ka -
tár sa
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akeresztszépsége
Élet pá lyá já ból  kö vet ke ző en  Bé ké si
Sán dor ava tott  is me rő je a  té má nak
mind az esz té ti ka, mind a teo ló gia ol -
da lá ról. Dok to ri  disszer tá ci ó ját  is  a
teo ló gi ai esz té ti ka  tör té ne té ről, mi -
ben lé té ről ír ta. Ha tal mas, több mint
négy száz ol da las rend sze re ző mun ká -
ja az Er gon – A ke resz tyén esz té ti ka
teo ló gi á ja cí met vi se li. 
A szép és a rút ke gyel mi kap cso la -

tát vizs gá ló elő adá sá ban hang sú lyoz -
ta, hogy a meg vál tói mű min den te -
rem tés alap ja. Né mi leg meg le pő le he -
tett a kér dés ben ke vés bé já ra tos lu the -
rá nus hall ga tó szá má ra, hogy a kál vi -
nis ta teo ló gus ki je len tet te: a Bá rány sor -
sa a vi lág ala pí tá sa előtt már ele ve el volt
ren del ve. A meg vál tás az el ső, nem a
te rem tés – foly tat ta gon do lat me ne tét
az elő adó, mely nek leg főbb té te le az
volt, hogy Jé zus, Is ten Fia, a szép ma -
ga az igaz sá gért, a mi gyó gyu lá sun kért
és örök éle tün kért ál doz ta tott  fel. A
Meg vál tó  pas si ó ja  te hát  a  fel tá ma -
dást, majd a di cső ség tró nu sá nak el fog -
la lá sát te kint ve szép nek mond ha tó. 
Ugyan ak kor: „A ha lá los rút ság nak

ez a se be so ha nem mú lik el, és nem -
csak az Is ten or szá gá ban ma rad meg
di cső sé ges, ugyan ak kor em lé kez te tő
je lül, ha nem fi gyel mez te tés ként min -
dig be lé ha sít min den gon do lat, er köl -
csi ma ga tar tás vagy al ko tás mé lyé re,
amennyi ben az em be ri kí ván len ni” –
fi gyel mez te tett Békési Sándor. A ro -
man ti ka ál tal fel fe de zett szim bó lum,
a gol go ta vi rág épp ezt a ket tős sé get kí -
ván ja ér zé kel tet ni – mu ta tott a ki ve -
tí tőn  meg je le nő  áb rá ra  a  „hát bor -
zon ga tó  bá jos sá got”  és  a  „fáj da lom
gyö nyö rű sé gét” a hall ga tó ság szí vé re
he lyez ve.

aformaetikaiüzenete
A teo ló gi ai mély sé gek ben tör té nő –
fáj da lom tól sem men tes – meg me rít -
ke zés után a po é zis sok kal át té te le -
sebb, meg en ge dőbb vi lá gá ba nyer he -
tett be pil lan tást a Di es Aca de mi cus
kö zön sé ge dr. Ér falvy Lí via, a Bu da -
pest-Fa so ri Evan gé li kus Gim ná zi um
ma gyar–né met sza kos ta ná ra és igaz -
ga tó he lyet te se jó vol tá ból. 
Az  eti kai  ér té kek  meg je le né sét

va la mi ért min dig egy iro dal mi szö -
veg tar tal má hoz köt jük, hol ott egy
szö veg  csu pán  esz té ti kai  funk ci ó -
ján ke resz tül is ké pes eti kai tar tal ma -
kat köz ve tí te ni és ez zel az ol va sót a
transz cen dens hez kö ze lebb vin ni –
tu dat ta az elő adó. Kosz to lá nyi De zső
Szép ség cí mű  ta nul má nyá ból  idé -
zett, egy olyan esz té ti kai esz me fut -
ta tás ból, amely töb bek kö zött ar ról
is in for mál ta a hall ga tó sá got, hogy a
szleng ben a szép nő „jó nő nek” ti tu -
lá lá sa  ko ránt sem  je len ti,  hogy  az
elő nyös  kül ső  adott sá gok kal  bí ró
hölgy jó sá gos is…
Az el mé le ti alap ve tés után az elő -

adó gya kor la ti pél dák kal il luszt rál ta a
szép és a jó iro dal mi szö ve gek ben tör -

té nő  össze fo nó dá sát. Pe tő fi Sán dor
Szep tem ber vé gén cí mű  ver se  egy
rész le té nek szer ke ze ti fi nom sá ga i ba
avat ta be el ső ként a ki osz tott pa pí rok -
ba bú jó, vers re szom jas hall ga tó sá got.
A je len ön fe ledt, if jú há zas bol dog sá -
gát el len té te le zi az el mú lás sal eb ben
a vers ben a kis sé ko ra vén gon dol ko -
zá sú, ám két ség kí vül láng lel kű Pe tő -
fi, be vés ve az ol va só szí vé be az el hí -
re sült mon da tot: „El hull a vi rág, el -
iram lik az élet…” 
A ma gyar iro da lom egy má sik nagy

sze rel me sét, Jó zsef At ti lát is pél dá nak
hoz ta a me ta fo ra bon co ló ta nár nő. A
Fló ra-cik lus el ső da rab ja, a He xa mé -
te rek nem csu pán tar tal má val  idé zi
meg a ta vasz és a vi rá gok gö rög is ten -
nő jét, ha nem he xa me te res for má já val
is ero ti kus tar tal ma kat köz ve tít – ezt
ér zé kel tet ve az elő adó  fel  is ol vas ta
skan dál va a ver set. Zá rás képp a ku ta -
tó ta ná rok ta va lyi kon fe ren ci á ján már
rész le te sen is mer te tett, ám le zár ha tat -

lan Kosz to lá nyi-há rom so rost, a Negy -
ven pil la nat kép ti zen ötö dik da rab ját,
az Ok tó be ri táj lán go ló igé it idéz te Ér -
falvy Lí via. 
Az új nyak ken dők kel és kot ta tar -

tók kal  ékes ke dő  egye te mi  ének kar
fris sí tet te fel ezt kö ve tő en a kö zön sé -
get Dö mök Krisz ti na hall ga tó és dr.
Kincz ler Zsu zsan na egy ház ze nész,
egye te mi ad junk tus, kar ve ze tő köz re -
mű kö dé sé vel.

„énéste”azigehirdetésben
A gya kor la ti teo ló gia szép sé ge i nek fel -
fe de zé sé re hív ta a Di es Aca de mi cus
kö zön sé gét a har ma dik elő adó, Sza -
bó né Mát rai Ma ri an napüs pök he lyet -
tes, az EHE Gya kor la ti In té ze té nek ve -
ze tő je.  A  gya kor lott  ige hir de tő  az
ige hir de tés  tit ka i ról  be szélt.  Va jon
hol kap hat vissza jel zést a lel kész? –
tet te föl a kér dést. Pél dá ul – ahogy er -
re  Gottfried Adam bé csi  teo ló gi ai
pro fesszor leg újabb köny vé ben fel hív -
ta a fi gyel met – is ten tisz te let után, a
temp lom ka pu ban  foly ta tott  röp ke
be szél ge té sek al kal má val. Ezek kel a di -
csé rő  sza vak kal  azon ban  –  „Szép
volt, lel kész úr!” – nem sok ra megy az

ige hir de tő, reflek tí vebb vé le mé nyek -
re vol na szük sé ge. 
Az ige hir de tés mű fa ja a dia ló gus –

lep te meg a de fi ní ci ó val a nem lel kész
sza ko so kat Mát rai Ma ri an na. Van nak
elő adás sze rű  ele mei,  de  alap ve tő en
meg szó lí tó jel le gű, az „én és te” vi szo -
nyá ra épí tő mű faj. A pré di ká ció cél -
ja, hogy je len va ló vá, ér zé kel he tő vé te -
gye Is ten je len lé tét egy bel ső pár be -
széd  szá má ra.  Au gus ti nus hár mas
meg ha tá ro zá sát kö vet ve egy ige hir de -
tés nek ta ní ta nia, gyö nyör köd tet nie és
moz gó sí ta nia kell.
Az ige hir de tés nyel ve ze tét te kint ve

a ké pek, me ta fo rák, szim bó lu mok és a
nar ra tí va  ere je  a  leg hang sú lyo sabb.
Fon tos – tet te hoz zá az in té zet ve ze tő
–, hogy a ké pe ket az ige hir de tő nem dí -
szí tés cél já ból hasz nál ja, a ké pek szubsz -
tan ci á lis ele mei egy jó ige hir de tés nek.
Az utol só szem pont a pré di ká ció vizs -
gá la tá ban  az  élet va ló ság gal  fönn ál ló
kap cso lat. Az ige hir de tés nem lép ki a
va ló élet ből egy el ke rí tett, szent hely -
re, nem oszt ja két rész re a vi lá got –
hang sú lyoz ta  az  elő adó.  Sok kal  in -
kább az a fel ada ta, hogy meg sza ba dí -
tott, fe le lős és re mény te li élet hez ve zes -
sen. „Er re a meg erő sí tés re – lé gyen bár
szik kadt a ke nyér vagy szik kadt épp ma -
ga az ige hir de tő is – ne künk hét ről hét -
re nagy szük sé günk van” – fog lal ta össze
mon dan dó ját Mát rai Ma ri an na. 

Hacsakegyetis…
Szín ház  és  egy ház  met szés pont ja it
ke res te a szü ne tet kö ve tő be szél ge tés -
ben  Feszt ba um Bé la, a  Víg szín ház
mű vé sze (jobb ol da li ké pün kön) és dr.
Sza bó  La jos  rek tor  (fent). Ál do zat
nél kül nincs ka tar zis – hang sú lyoz ta
az épp ti zen egy fé le ala kot ma gá ban
hor do zó szín mű vész. Mu száj, hogy
egy  da rab  va la mennyi re  föl zak las -
son, fáj jon. A meg ra ga dott ság, a szer -
tar tás mély sé gé ben ta lál ták meg te hát
az el ső kö zös pon tot a be szél ge tők a
szín da rab és az is ten tisz te let fel ada -
ta, kül de té se kö zött. 
Feszt ba um  Bé la  lé nye gé ben  Bé -

ké si  Sán dor  szép-rút  együtt ál lá sát
ma gya rá zó  elő adá sá hoz  kap cso ló -
dott, ami kor ne ve tés és sí rás össze tar -
to zá sá ról be szélt. Ha egy tra gé di át ját -
szunk, és az egész kö zön ség egy em -
ber ként, lé leg zet-vissza fojt va fi gyel, az
ugyan olyan át ha tó ere jű, mint mi kor
ezer em ber egy szer re ne vet. 
A rek tor sze mé lyes kér dést is in té -

zett a szí nész hez, az édes ap ja ha lá la
után  el hang zott,  szin te  „teo ló gus”
mon da tá ra utal va: „Ta lál ko zott a fent
és a lent.” Feszt ba um Bé la ter mé sze -
tes nyílt ság gal be szélt ar ról, ho gyan él -
te meg a vesz te sé get. „Fáj dal mas és
egy ben meg nyug ta tó ér zés volt – fo -
gal ma zott –, tud tam, hogy jó he lyen
van, és me gyek utá na én is, és utá nam
is jön nek.” Az ilyen ha tár hely ze tek em -
lé kez te tik az em bert ar ra, hogy egy
nagy fo lya mat ré sze. 

A rek tor a be szél ge tés vé gén út ra -
va lót kért a szín mű vész től a lel ké szi
szol gá lat ra ké szü lők szá má ra, akik nek
nem  ti zen egy,  ha nem  csak  egy fé le
„jel me zük” lesz min den va sár nap. A
Di es  Aca de mi cus  kö zön sé ge  lé leg -
zet-vissza fojt va  fi gyelt.  Feszt ba um
Bé la azon ban er re a kér dés re is meg -
fe lelt. „A dzsun gel köny ve-bé li sze re -
pe met több mint száz szor el ját szot tam
már éle tem ben – kezd te. Min den al -
ka lom mal ar ra gon do lok, hogy a kö -
zön ség so ra i ban ül het olyan gye rek, aki
éle té ben elő ször jár szín ház ban, a já -
té kom mal el in dít ha tok ben ne va la mit,
meg ha tá ro zó él ményt kap hat tő lem,
amellyel az egész éle tét gaz da gí tom.
Ha csak egy srá cot meg nyer tem az nap
es te, már meg ér te. En nek a hit nek a
meg tar tá sa a leg fon to sabb.” Vé gül két
Ba bits-ver set ele ve ní tett meg a hall ga -
tó ság gyö nyö rű sé gé re Feszt ba um Bé -
la, az Is ten gyer tyá ja és a Csak pos ta
vol tál elő adá sá val  szám ta lan  lel ket
meg nyer ve az esz té ti kum örö mé nek. 

amitetszik,azátlagos
Bio ló gi ai és pszi cho ló gi ai szem pont -
ból is hall ha tott a kö zön ség a szép ség -
ről dr. Mes kó Nor bert nek, a Pé csi Tu -
do mány egye tem  Illyés  Gyula  Kara
fő is ko lai do cen sé nek kö szön he tő en.
Az arc vonz ere jé ről tar tott elő adás bá -
tor fel ütés sel in dult: tu do mány va ló -
já ban nem is lé te zik, csak az em ber ta -
lál ja ki, hogy be fo gad ha tó vá te gye a vi -
lá got ma ga szá má ra. 
A szép ség ere de te után ku ta tó ku -

ta tó a  tár sa da lom ban élő szám ta lan
szte reo tí pi á val  szem be sí tet te  a  kö -
zön sé get, és lé nye gé ben ar ra vi lá gí tott
rá, hogy akár akar juk, akár nem, va la -
mi képp  mind annyi an  ma ni pu lál va
va gyunk a mé di u mok su gall ta ide ál ké -
pek vagy más kép pen mond va: a kul -
tú ra ál tal köz ve tí tett szép ség esz mény
ál tal. Oly annyi ra, hogy egy eg zo ti ku -
sabb, egye dibb ar cot már nem is lá tunk
szép nek. Ami ne künk tet szik, az az át -
la gos. És va ló ban: az elő adó szám ta lan
szá mí tó gé pes kí sér let ered mé nyét ki -
ve tí tet te, ame lyek ben több egye di arc -
ból gyúr tak össze át la gos ar co kat, és
azok job ban el nyer ték a kér de zett né -
zők tet szé sét, mint az ere de ti ek. 
En nek mé lyebb moz ga tói is van nak

–  mu ta tott  rá  Mes kó  Nor bert.  A
szép ség hez ugyan is gyak ran „egész sé -
ges ség kép ze tet” is tár sí tunk. A szép -
ség úgy ne ve zett hold ud var ha tá sa ab -
ban  áll,  hogy  a  szép  em ber  csu pán
ezen kül ső tu laj don sá ga mi att tár sas
elő nyök höz jut hat. „Az arc át la gos sá -
ga, a má sod la gos nemi jel le gek olyan
szig ná lok, ame lyek meg bíz ha tó an jel -
zik tu laj do no suk ge ne ti kai mi nő sé gét”
– mond ta ki a meg döb ben tő té telt az
elő adó. Ez azt je len ti, hogy a pár vá lasz -
tás ban is ve ze tő szem pont a szép ség.
Mes kó Nor bert el ma gya ráz ta még a
női és fér fi arc jel leg ál ta lá nos el vá rá -
sa it, a szép ség kri té ri u ma it két nagy ce -

leb, An gel ina Jo lie és Brad Pitt hol ly -
woo di szí nész pá ros arc tér ké pén ke -
resz tül – e vá lasz tás nagy de rült sé get
kel tett a te rem ben. 

Hálózatokesztétikája
Ta lán a leg meg le pőbb mó don kap cso -
ló dott a teo ló gi ai esz té ti ka ad dig szőtt
EHE-s há ló já ba a bio ké mi kus és há -
ló zat ku ta tó dr. Cser mely Pé ter, a Ma -
gyar Tu do má nyos Aka dé mia le ve le -
ző tag ja, a Sem mel weis Egye tem pro -
fesszo ra. A még az nap Stock holm ba
re pü lő tu dós rá mu ta tott ar ra, hogy a
lát szat el le né re a há ló zat ku ta tás és az
is ten ke re sés nem áll nak messze egy -
más tól. Sőt a há ló za tok nak is van Is -
ten mű vét di csé rő esz té ti ká juk! 
A Fa ce book vi lá gá ba job bá ra be há -

ló zott  hall ga tó ság nak  nem  volt  új -
don ság,  amit  a  „kis vi lá gok ról”  és  a
„cso mó pon tok”  sze re pé ről  a  pro -
fesszor el mon dott. A há ló zat ku ta tás új
ál lo más hoz ér ke zett, a kép sze rűt öt -
vö zi a lo gi kus gon dol ko zás sal, olyan
struk tú rá kat  lét re hoz va,  mint  ami -
lye nek a ter mé szet ben is meg ta lál ha -
tók. A frak tál sze rű épít ke zés jel lem ző
a fák ra, a le ve lek re, a fo lyó med rek re,
de az em beri al ko tá sok ra is, pél dá ul egy
gó ti kus  temp lom  el ren de zé sé re.  A
komp lex rend sze rek ilyen mó don a te -
rem tett ter mé szet egy sé gé hez és rend -
jé hez  iga zod nak  esz té ti kai-teo ló gi ai
tar tal mat köz ve tít ve ez zel. Nem cso -
da hát, ha a mi nő sé gi ze ne, Bach vagy
Mo zart se gí ti a ta nu lást – tet te hoz zá
Cser mely Pé ter, gon dol va a vizs ga idő -
szak előtt ál ló teo ló gus hall ga tók ra. 
A  re for má ci ó val  föl erő sö dött  hi -

va tás tu da tot vé gül Kha lil Gib ran li ba -
no ni szár ma zá sú ame ri kai ma ro ni ta
ke resz tény köl tő, fi lo zó fus és kép ző mű -
vész gon do la tá nak le het sé ges ér tel me -
zé se i vel erő sí tet te to vább az elő adó az
EHE-n:  „A  mun ka  a  lát ha tó vá  tett
sze re tet.” Je lent he ti ez azt – fej te gette
a tu dós –, hogy az em ber a mun ká ján
ke resz tül sa ját ma gát sze re ti. Egy má -
sik ol va sat ban je lent he ti azt: ha tud juk,
ki ért mun kál ko dunk, a te vé keny ség ben
ki fe je ződ het az irán ta ér zett sze re te -
tünk is. Még egy lép cső fo kot je lent, ha
ön ma gun kat va la mi fé le lán co lat egy kis
da rab já nak te kint jük, aki vi szi to vább
mun ká já ban is, amit az ősök től el ta nult.
A gon do lat ne gye dik di men zi ó ja, ha
hisszük, hogy emö gött Is ten ha tár ta -
lan sze re te te áll.

A kon fe ren cia le zá rá sa ként dr. Fa -
bi ny Ta más püs pök be mu tat ta a Lu -
ther  Ki adó  gon do zá sá ban  fris sen
meg je lent, Teo ló gia és kul tú ra cí mű
kö te tet,  amely  az  EHE  ok ta tó i nak
ta nul má nya it  tar tal maz za.  A  kö tet
szer kesz tő je Sza bó La jos rek tor, ap ro -
pó ja pe dig az idei re for má ci ói em lék -
év te ma ti ká ja. A püs pök L. New bi gin
an gol misszi ós teo ló gus nak a kul tú -
ra és az egy ház kap cso la tát fir ta tó gon -
do la ta it  idéz te. Az  egy ház  fel ada ta,
hogy a kul tú ra tá mo ga tó ja és egy ben
kri ti ku sa le gyen, nem fel ad va, nem fe -
led ve kül de té sét. 

g Ki nyik Ani ta
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g Dr. Prőh le Pé ter

Még XVI. Be ne dek pá pa hív ta élet re
a Né pek ud va ra el ne ve zé sű nem zet -
kö zi ren dez vény so ro za tot. A „né pek
ud va ra” ere de ti leg a je ru zsá le mi temp -
lom elő te re volt, ahol a po gá nyok –
akik a temp lom ba nem lép het tek be
–  hall hat ták  a  zsi dó  ta ní tá so kat. A
kon fe ren cia so ro zat nak  az  a  cél ja,
hogy hí vők és nem hí vők ta lál koz za -
nak, be szél ges se nek a mind annyi un -
kat fog lal koz ta tó prob lé mák ról és a le -
het sé ges meg ol dá sok ról.
A  bu da pes ti  ta nács ko zás  az  er -

kölcs, gaz da ság és sze ku la ri zált tár -
sa da lom vagy tá gab ban a hit, kul tú -
ra, tár sa da lom té má ját vizs gál ta. 
A hu szon öt éve el söp rő győ zel met

ara tó és az óta a sa ját vál sá ga i ban ful -
dok ló glo bá lis vi lág rend őszin te kri -
ti ká ja nem egyé ni ak ció, nem csu pán
meg tűrt,  al ter na tív  vé le mény.  Egy -
aránt be szélt ró la a bí bo ros, a gaz da -
ság tu dós rek tor, dé kán és tan szék ve -
ze tő. Sok fé le meg fo gal ma zás ban tért
vissza az a gon do lat, hogy az el sőd le -
ge sen anya gi ak ban gon dol ko dó „tech -
nok ra ta gaz da ság tu do mány” he lyett
az em be ri ség nek ége tő szük sé ge len -
ne egy olyan „hum ano id gaz da ság tu -
do mány ra”, amely ben el sőd le ges he -
lye van az em be ri mél tó ság nak és kul -
tú rá nak,  és  amely ben  az  anya gi ak
csak az előb bi ek ki szol gá lói.

***

Ko runk főbb jel lem ző it leg mar kán sab -
ban  Szi las Ro land Fe renc köz gaz -
dász nak, a BCE Gaz dál ko dás tu do má -
nyi  Ka ra  ta nár se géd jé nek  sza va i val
fog lal hat juk össze: „Ha meg néz zük a
vál sá go kat,  azt  lát juk,  hogy  míg  a
má so dik vi lág há bo rú után vi szony lag

sta bil fej lő dés ről és gyors ki lá ba lás ról
be szél he tünk,  ad dig  a  ki lenc ve nes
évek től kezd ve a vál sá gok gya ko ri sá -
ga meg nö ve ke dett, sok kal rö vi debb
idő te lik el két vál ság – »pi ros zó na«
– kö zött, és ér de kes mó don a ki lá ba -
lás is hosszabb. Ha ezt a tren det elő -
re ve tít jük, ak kor azt le het mon da ni,
hogy ezek a »pi ros zó nák« na gyon sű -
rű söd ni fog nak, és kér dés, hogy húsz-
har minc év múl va egy ál ta lán lesz-e
bár mi más, mint »pi ros zó na«.”

Ric hard Senn ett szo cio ló gia pro -
fesszor A jel lem kor ró zi ó ja cí mű köny -
vé ben írt ar ról, hogy ré gen lé te zett egy
„arany kor”, az „úri em be rek ka pi ta liz -
mu sa”. Er re az erős ér dek kép vi se le tek
meg lé te, a jó lé ti ál lam, a pi ac erős sza -
bá lyo zott sá ga és re la tív sta bi li tás volt
a jel lem ző. Eh hez ké pest ma nap ság –
amint  Senn ett  már  a  ki lenc ve nes
évek vé gén meg ál la pí tot ta – a ka pi ta -
liz mus egy egé szen más faj tá já ról be -
szél he tünk: ez gyö ke re sen kü lön bö -
zik at tól, amely a má so dik vi lág há bo -
rú után ki épült. A ki lenc ve nes, majd
az  azt  kö ve tő  évek  ka pi ta liz mu sát
egé szen más faj ta gon do lat vi lág ha tá -
roz za meg. Azt lát juk, hogy az ér dek -
kép vi se le tek el erőt le ned nek, a jó lé ti ál -
la mok  fel bom ló ban  van nak,  a  pi ac
sza bad sá ga, sza bá lyo zott sá ga is alap -
ve tő en meg vál to zik. Senn ett szo cio -
ló gus ként  már  1998-ban  ki emel te,
hogy  mind ez  az  em be rek  éle té ben
olyan gyö ke res vál to zá so kat fog hoz -
ni, ame lyek kö vet kez té ben az egész
tár sa da lom sé rül, jel lem fej lő dé se az
erős kor ró zió  ál la po ta  fe lé moz dul.
„A má so dik vi lág há bo rú után a ro -

mok ban ál ló Eu ró pát meg pró bál tuk
új já épí te ni – mond ta Szi las Ro land
Fe renc.  –  Ez  olyan  le he tett,  mint
egy he gyi vas út tal föl fe lé men ni. Szé -
pen ha lad tunk, fan tasz ti kus volt a lát -

vány.  És  az tán  va la ki nek –  ami kor
már föl ér tünk – eszé be ju tott, hogy
most már na gyon klassz ez a vas út,
ak kor le gyen itt egy hul lám vas uta zás.
On nan tól kezd ve már a hul lám vas -
uta zást pre fe rál tuk. Most meg ott tar -
tunk már, hogy be zár tuk a ré gi, fá ból
épült  hul lám vas utat,  és  jön nek  az
újabb hul lám vas utak, nem csak föl-
le me gyünk, ha nem fej re  is ál lunk.
Nem cso da, hogy eb ben a vi lág ban az
em ber nem tud ja, hol van a fönt, hol
van a lent, ki va gyok én. Te hát el vesz -
nek a tá jé ko zó dá si pon tok. Ilyen az a
ka pi ta liz mus, amely ben ma mi élünk,
és amely ben gyer me ke ink vél he tő en
él ni fog nak, ha csak va la mi lyen gyö -
ke res vál to zást nem esz köz lünk.”
Ho gyan ré sze sed nek az egyes tár -

sa dal mi cso por tok a vál sá gok kö vet -
kez mé nye i ből? Az em be rek azt gon -
dol ják, hogy van egy alap ve tő igaz ság -
ta lan ság a vál sá gok kal kap cso lat ban: a
sze gé nyek sok kal na gyobb mér ték ben

kény te le nek a kö vet kez mé nye ket hor -
doz ni, mint a gaz da gok. „Sú lyos kö vet -
kez mény az eu ró pai fi a ta lok kö zötti
mun ka nél kü li ség;  szív be mar ko ló ak
az ada tok” – ál la pí tot ta meg az elő adó.

***

Ka ma rás Ist ván val lás szo cio ló gus
elő adá sá ban  ki tért  ar ra,  hogy  Fe -
renc pá pa ho ri zont ján Dél-Ame ri ka
és an nak né pén ke resz tül az em be -
ri ség szük sé get szen ve dő tag jai egy -
aránt ott van nak. Más kon tex tus ban
azt  is  meg tud hat ták  a  je len lé vők,
hogy Fe renc nem hí ve a fel sza ba dí -
tás teo ló gi á já nak, de töb bek kel el len -
tét ben haj lan dó a nyil vá nos ság előtt

együtt mi séz ni a fel sza ba dí tás teo ló -
gia emb le ma ti kus kép vi se lő i vel. 
Fe renc pá pa egy új en cik li ka meg -

írá sá ba kez dett az öko ló gia té ma kö -
ré ben. Eb ben kü lö nös súllyal kí ván
szól ni az – aho gyan ő ne ve zi – „em -
be ri öko ló gia”, az em be ri ter mé szet
vé del mé vel  kap cso la tos  kér dé sek -
ről, ar ról az alap ról, hogy Is ten fér -
fi nak és nő nek te rem tet te az em bert.
Ra va si bí bo ros meg nyi tó be szé dé ben

a tár sa dal mi kör nye ze tünk iránt ta nú -
sí tott ér dek lő dés fon tos sá gá ra hív ta fel
a fi gyel met. Egy ke resz tyén sze me nyi -
tott a kör nye ze té re. Könyv be mu ta tó -
ján a Kul tú ra Pá pai Ta ná csá nak el nö -
ke er re vissza tér ve foly tat ta: két fé le uta -
zás van. Odüssze usz az el ve szett bol -
dog sá gért vissza fe lé uta zott, míg Áb -
ra hám a jö ven dő bol dog sá gért elő re -
fe lé. Majd Pla tónt idéz te: nem ér de mes
él nünk, ha nincs meg az ér dek lő dés
örö me, nincs ke re sés, nincs ku ta tás. 

***

A  két  nap  egyet len  elő adó ja  sem
nyu go dott be le a mai kor em ber te -
len  igaz ság ta lan sá gá ba  az zal,  hogy
„ilyen a tör té ne lem”, és hogy ez szük -
ség sze rű,  el ke rül he tet len,  ha nem
min den ki azt ke res te sa ját szak te rü -
le te  se gít sé gé vel,  mi ként  le het ne
más ként. Nagy te kin té lyű val lá si ve -
ze tők és szak tu dó sok egy aránt egy -
más mon dan dó ját ki egé szít ve, ken -
dő zet len egy ér tel mű ség gel be szél tek.

Var ga Zsolt And rás jo gász pro -
fesszor, a PP KE Jog- és Ál lam tu do -
má nyi  Ka rá nak  dé kán ja  már  elő -
adá sá nak cí mé ben sem ha gyott két -
sé get  vé le mé nye  fe lől:  To wards a
to ta li ta ri an ru le of law?, az az: A jog
to ta li tá ri us ural ma fe lé?

Bán di Gyu la, a PP KE Jog- és Ál -
lam tu do má nyi Ka rá nak tan szék ve ze -
tő egye te mi ta ná ra idéz te II. Já nos Pál
pá pa és I. Bart ho lo ma i osz kons tan -
ti ná po lyi öku me ni kus pát ri ár ka 2002.
évi ve len cei nyi lat ko za tát, mely sze -
rint  „a  prob lé ma  nem  egy sze rű en
gaz da sá gi és tech ni kai, ha nem mo -
rá lis és lel ki”. XVI. Be ne dek pá pa fi -
gyel mez te tett a 2010. évi bé ke vi lág -
nap ra írt üzene té ben – mu ta tott rá
a pro fesszor –, hogy „a gaz da sá gi te -
vé keny ség so rán te kin tet tel kell len -
ni ar ra, hogy min den gaz da sá gi dön -
tés nek van mo rá lis kon zek ven ci á ja”.
„…a sza bad ver seny, no ha szi lárd

ha tá rok kö zé szo rít va he lyes és két ség -
kí vül hasz nos do log, ar ra tel jes ség gel
kép te len, hogy a gaz da sá got  sza bá -
lyoz za: jól, sőt túl jól bi zo nyí tot ták ezt
ered mé nyei az óta, hogy az in di vi du -
a liz mus  el té ve lye dett  szel le mi  ter -
mé ke it el kezd ték át vin ni a gya kor lat -
ba” – ezt már Tóth Ti ha mér kör nye -
zet- és ver seny jo gász, a PP KE Jog- és
Ál lam tu do má nyi  Ka rá nak  do cen se
emel te ki XI. Pi us pá pa Qu ad ra gesi -
mo an no kez de tű en cik li ká já ból. Fe -
renc pá pa a „Ne ölj!” pa ran csot ér tel -

mez ve  e  gon do la tot  így  egé szí ti  ki:
„Ma ugyan ilyen ne met kell mon da -
nunk  az  egyen lőt len ség  és  ki zá rás
gaz da sá gá ra. Az  ilyen  gaz da ság  öl.”

Baritz Sa rol ta La u ra Do mon kos-
ren di szer ze tes, köz gaz dász Aqui nói
Szent Ta mást idéz ve  óva  in tett  az
egy ol da lú  el uta sí tás tól.  „A  nye re -
ség, amely cél ja a ke res ke de lem nek,
nem je lent bű nös vagy erény el le nes
dol got, mert nem aka dá lyoz za meg
sem mi, hogy va la mi lyen szük sé ges,
sőt eré nyes cél ra irá nyul jon.”

Ko csis Ta más köz gaz dász, a BCE
Gaz dál ko dás tu do má nyi Ka rá nak do -
cen se olyan köz gaz da ság ról be szélt,
amely  ész re ve szi  és  „be szá mít ja”  a
pénz ügy mel lett nem csak a kör nye zet -
vé del met, ha nem az em ber szub jek -
tív jó lé tét is. Az „öko ló gi ai láb nyom”
fo gal má nak to vább fej lesz té se ként al -
kot ták meg a „Hap py Pla net In de xet”
(„bol dog boly gó in dex”); en nek hasz -
ná la ta meg te remt he ti an nak le he tő -
sé gét, hogy a köz gaz da ság a lé nye get
szol gál ja ki, az em be ri cé lo kat. 
Egy  kér dés  kap csán  el hang zott,

hogy a ha lott ma te ri á lis és mo ne tá ris
ja va kon  túl  az  em ber nek  szük sé ge
van élő szo li da ri tás ra és em be ri mél -
tó ság ra  is. A mai glo bá lis gaz da sá gi
ver seny ben nincs meg az em be ri élet -
hez ele gen dő tár sa dal mi szo li da ri tás és
em be ri  mél tó ság.  A  pi a ci  szem mel
nem ha té kony szo ci a lis ta nagy vál la la -
tok vi szont el fo gad ha tó arány ban „ter -
mel ték” az anya gi ja va kat és az em beri
ja va kat. Igaz, ak ko ri ban anya gi ak ban
hi ány gaz da ság volt. De ma is hi ány gaz -
da ság van – em be ri mél tó ság ban.
Gi an fran co Ra va si bí bo ros a Cor vi -

nus-egye te men, köz gaz dász pro fesszo -
rok előtt tar tott elő adást (lásd ke re tes
írá sun kat). (Egyéb ként  a  bí bo ros
mind há rom  na gyobb  meg szó la lá sa
al kal má val zsú fo lá sig meg töl töt ték az
ér dek lő dők a ter met.)

***

Ér de kes volt ta pasz tal ni a kon fe ren ci -
án, hogy míg a 20. szá zad mun kás moz -
gal ma el ső sor ban a kle ri ká lis re ak ci ót
lát ta a ka to li ciz mus ban, ma az elő adók
fel tű nő en so kat idéz ték az el múlt száz -
hu szon öt év pá pai en cik li ká it, meg ta -
lál va ben nük a tár sa dal mi szo li da ri tás -
ról, az em be ri mél tó ság ról és az em ber
el sőd le ges sé gé ről szó ló passzu so kat –
a pénz ural má nak ro vá sá ra. Ma már
ta gad ha tat la nul  vál to zik  a  köz gon -
dol ko dás, amint er re Tóth Ti ha mér is
utalt fön tebb em lí tett elő adá sá ban.
Ró ma mind azok ra a kér dé sek re,

ame lyek ről esz me cse re folyt a szó ban
for gó  kon fe ren ci án,  ki emel ten  fi -
gyel. A va ti ká ni Cen te si mus An nus
Ala pít vány, ame lyet XI II. Leó pá pa
Re rum no va rum kez de tű en cik li ká -
ja meg je le né sé nek szá za dik év for du -
ló ján ho zott lét re II. Já nos Pál pá pa,
nem zet kö zi pá lyá za tot hir de tett az
egy ház tár sa dal mi ta ní tá sá val fog lal -
ko zó fi a tal ku ta tók szá má ra.
Ves sük te hát „lát ha tó an lu the rá -

nus” sze mün ket a Va ti kán ra, de szív -
lel jük meg azt az in tel met is, ame lyet
Fel li ni a Ró ma cí mű film jé ben (1972)
egy  kép ze let be li  va ti ká ni  di vat be -
mu ta tó al kal má val egy vi lá gi sze rep -
lő szá já ba adott: „A vi lág nak kell kö -
vet nie az egy há zat, és nem for dít va.” 
Az el múlt hu szon öt év vál sá ga i nak

vesz te sei só vá rog va vár ják Is ten fi a -
i nak meg je le né sét. Ne kés le ked jünk
to vább!  Egy há zunk ban  alap ve tő
szem lé let vál tás ra van szük ség.

A szerző matematikus, a Budapesti
Mű sza ki és Gazdaságtudományi Egye -
tem docense

LutheránusszemetekaVatikánravessétek!
Kon fe ren cia – az er köl csi rend ről

b AgazdaságijelenségeketLu ther azörökisteniigazságmércéjealáhe-
lyezvevizsgálta.Areformátorunkbiblikusalapokonnyugvótársadal-
mitanításábanfoglaltakazazótaelmúltfélévezredbenkeservestapasz-
talatkéntbeigazolódtak,atématehátmaisidőszerű.Er köl csi rend a 21.
szá za di gaz da ság ban és a sze ku la ri zált tár sa da lom ban címmelfebruár
elsőhetébenkonferenciátrendeztekBudapesten.Kétfelsőoktatásiintéz-
ményadottotthontatanácskozásnak:elsőnapaPázmányPéterKatoli-
kusEgyetem(PPKE),másnappedigaBudapestiCorvinusEgyetem(BCE)
voltahelyszín.Atémafontosságátmutatta,hogyakétegyetemrektorai,
dékánjaiéstanszékvezetőiisaktívrésztvevőivoltakarendezvénynek.A
főszervező,Gi an fran co Ra va si bíboros,aKultúraPápaiTanácsánakel-
nöketartalmasköszöntővel,alkalmibeszéddel,dedikálással,nagyelőadás-
saléshosszúfórumbeszélgetésselishozzájárultakonferenciához.

Erdő Péter bíboros köszönti a konferenciát
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Gi an fran co Ra va si bí bo ros, a Kul -
tú ra Pá pai Ta ná csá nak el nö ke Er -
kölcs, gaz da ság, sze ku la ri zált tár sa -
da lom cím mel tar tott elő adást a bu -
da pes ti kon fe ren ci án.
Az oi ko no mia gö rög szó ere de ti -

leg „a ház tar tás tör vé nyét” je len ti,
amely ben el ső he lyen a sze mé lyek
áll nak, min den fé le pénz ügyet meg -
előz ve. A pénz ügy és a gaz da ság te -
hát nem szi no ni mák – ál la pí tot ta
meg az elő adó –, a pénz ügyek nek
esz köz ként kell a gaz da ság szol gá -
la tá ban áll ni uk. 
Ra va si a tár sa dal mi-po li ti kai élet -

tel kap cso lat ban négy el vet, alap ve -
tő összete vőt em lí tett re fe rá tu má ban.
A per szo na liz mus el ve. A sze mély

fo gal má nak a zsi dó–ke resz tény vi -
lág ban ket tős ar cu la ta van: „…meg -
for mál ta az Úr is ten az em bert a föld
po rá ból – mond ja Mó zes el ső köny -
ve, de rög tön hoz zá te szi: …és élet le -
he le tét le hel te or rá ba.” (1Móz 2,7) Mi
az  te hát, amit  Is ten be lénk  le hel?

Egy olyan mi nő sé get,  amely  csak
ben ne van meg, és amely ben mi is
osz to zunk – ezt úgy ne vez het jük:
„ön tu dat”, vagy úgy is: „eti kus tu dat”.
Az au to nó mia el ve. Az em be ri

te remt mény nek ter mé sze te sen meg
kell  tar ta nia  a  ma ga  po li szá nak,
tár sa dal má nak nor má it, ugyan ak -
kor  nem  fe led kez het  meg  ró la,
hogy sze mé lyé nek má sik di men zi -
ó ja is van. Ez a val lás és az er kölcs
sa já tos di men zi ó ja. Olyan kér dé sek
tar toz nak ide, mint a sza bad ság, az
em be ri mél tó ság, az em be ri sze mély
ön meg va ló sí tá sa, az élet ér té ke, a lé -
lek, az er köl csi ér té kek, a sze re tet.
Nem sza bad, hogy e kér dé sek fö lött
a po li ti kai-gaz da sá gi ha ta lom el len -
őr zést gya ko rol jon.
A szo li da ri tás, az igaz sá gos ság és

a sze re tet alap el ve. A hit ma gá ban
fog lal ja a szo li da ri tást, amely a vi -
lá gi fi lant ro piz mus nak is az alap ja,
ám to vább megy an nál. A mi lá nói
Amb rus püs pök ír ta De Na bu the cí -

mű köny vé ben a 4. szá zad ban: „A
föl det úgy te rem tet te az Úr, mint
min den ki nek  a  kö zös  tu laj do nát:
gaz da gok nak és sze gé nyek nek. Ak -
kor hát, ti gaz da gok, mi ért kö ve tel -
tek ma ga tok nak ki zá ró la gos jo got a
föld fe lett? Te gaz dag, ami kor se gí -
tesz a sze gény nek, nem a sa já to dat
adod oda ne ki, ha nem csak vissza -
adod ne ki, ami a sa ját ja.” 
Az igaz ság el ve. A ke resz tény ség

azt tart ja, hogy az igaz ság transz -
cen dens va ló ság. Az igaz ság meg -
előz ben nün ket, és túl mu tat raj tunk,
ez vi lá gít meg min ket, nem pe dig
ural ko dik raj tunk.
A bí bo ros be fe je zé sül Gan dhihét

tör vé nyét idéz te: „Az em ber tönk re -
te szi ma gát az el vek nél küli po li ti ká -
val, a fá rad ság és mun ka nél kül szer -
zett gaz dag ság gal, a böl cses ség nél küli
in tel li gen ci á val,  az  er kölcs  nél küli
üz let tel, az em ber ség nél kü li tu do -
mánnyal, a hit nél küli val lás sal, az ál -
do zat és ön át adás nél kü li sze re tet tel.”

GianfrancoRavasibíboroselőadása



Judicavasárnapjára
Ítélj meg, Is te nem! (Zsolt 43,1)

A sá fár a rá bí zott ja vak fe le lős ke ze lő je. Bib li ai ér te lem ben nem kü lön -
le ges tiszt ség, nem is ön ként vál lalt tár sa dal mi mun ka, ha nem Is ten től
ka pott meg bí za tás. Is ten nek tar to zunk szám adás sal, aki min ket asze rint
ítél meg, hogy mi ként sá fár ko dunk. 
Jól kell sá fár kod nunk anya gi és szel le mi ja va ink kal, időnk kel, em be -

ri kap cso la ta ink kal, egész sé günk kel, a ter mé szet kin cse i vel, er köl csi és
lel ki ér té kek kel, po li ti kai és tár sa dal mi fel ada tok kal. Mind eze ken túl Krisz -
tus ta nít vá nya i nak jól kell sá fár kod ni uk a re á juk bí zott leg na gyobb kinccsel:
az evan gé li um mal, Is ten sze re te té nek jó hí ré vel. 
Jaj, ha sá fár sá gunk ban nem bi zo nyul unk hű sé ge sek nek! 

g Ma do csai Mik lós

***

Igaz Bí rám, íté le ted nap ja előtt bo csáss meg ne kem. Mint bű nös só haj -
tok hoz zád. Ar co mat szé gyen pír bo rít ja bű ne im mi att. Egy kor meg bo -
csá tot tál a bű nös asszony nak, és a la tor imád sá gát is meg hall gat tad a ke -
resz ten. Ne kem is re ményt ad tál. Te, aki a sze re tet vagy, légy jó hoz zám.
Alá za to san kér lek, ments meg íté le ted től, és adj jó vé get ne kem. Ámen. 

g Ce la nói Ta más

Evangélikus Élet 2014. április 6. f élő víz

„Az Em ber fia nem azért jött, hogy ne -
ki szol gál ja nak, ha nem hogy ő szol -
gál jon, és éle tét ad ja vált sá gul so ka -
kért.” (Mt 20,28)

Böjt 5. he té ben az Út mu ta tó reg ge li és
he ti igé i ben az iga zi Fő pap szol gá la -
ta áll előt tünk, aki sze re tett min ket, és
ön ma gát ad ta ér tünk ál do za tul. Az Úr „Jé zus Krisz tus az en gesz te lés a mi bű -
ne in kért, de nem csak a mi e in kért, ha nem az egész vi lág bű ne i ért is.” (1Jn 2,2;
LK) Pas sió- vagy fe ke te va sár nap Kó rah fi a i val együtt kér het jük: Ju di ca!– „Ítélj
meg en gem, Is te nem! / Te vagy ol tal ma zó Is te nem. / Mi ért kell gyász ban jár -
nom?” (GyLK 705,1–3) „Szol gál tass ne kem igaz sá got, Is te nem…!” (Zsolt 43,1)
Ze be de us fi ai ezt kér ték: „…egyi künk a jobb, a má si kunk a bal ke zed fe lől ül -
jön majd di cső sé ges ural ko dá sod ide jén.” Jé zus vá la szá ban he ti igén ket is meg -
in do kol ja: „…aki naggyá akar len ni kö zöt te tek, az le gyen szol gá tok; és aki el -
ső akar len ni kö zöt te tek, az le gyen min den ki rab szol gá ja.” (Mk 10,37.43–44; lásd
Ézs 53,10–12) Is ten Fia en ge del mes sé gé vel „örök üd vös ség szer ző jé vé lett mind -
azok szá má ra, akik en ge del mes ked nek ne ki. Mert az Is ten őt a Mel ki sé dek rend -
je sze rint va ló fő pap nak ne vez te.” (Zsid 5,9–10) Lu ther sze rint Jé zus az örök Fő -
pap: „Csak egy szer ál doz ta fel ma gát. Ma ga a pap is, meg az ál do zat is. Ol tá -
ra pe dig a ke reszt. Drá gább ál do za tot nem ad ha tott az Is ten, mint mi kor ma -
gát oda ad ta, és el emész ti ma gát a sze re tet tü zé ben.” És Jé zus, „mi vel meg ma -
rad örök ké, át ru ház ha tat la nul vi se li a pap sá got. Ezért üd vö zí te ni tud ja örök -
re azo kat, akik ál ta la já rul nak Is ten hez, hi szen ő min den kor él, hogy ese dez -
zék ér tük.” (Zsid 7,24–25) Jób sze mé lyes hit val lá sát re for má to runk így tol má -
csol ja: „Tu dom, hogy az én Meg vál tóm él, és ez után fel tá maszt a por ból. Ak -
kor majd bő röm mel vesz kö rül, és tes tem ben meg lá tom az Is tent.” (Lásd Bib -
lia ma gya rá zó jegy ze tek kel, 588. o.; Jób 19,25–26) Krisz tus a tu laj don vé ré vel
örök vált sá got szer zett, mert „vér ki on tá sa nél kül nincs bűn bo csá nat”. „Így te -
hát új szö vet ség köz ben já ró ja lett Krisz tus, mert meg halt az el ső szö vet ség alatt
el kö ve tett bű nök vált sá gá ért, hogy az el hí vot tak el nyer jék az örök ké va ló örök -
ség ígé re tét.” (Zsid 9,22.15) Ige hir de té se i ben ne künk is csak a meg fe szí tett Krisz -
tus ról ta nús ko dik Pál „a Lé lek bi zo nyí tó ere jé vel; hogy hi te tek ne em be rek böl -
cses sé gén, ha nem Is ten ere jén nyu god jék”. (1Kor 2,4–5) Jé zus ál do za ta egy szer
s min den kor ra ér vé nyes: „Mert egyet len ál do zat tal örök re tö ké le tes sé tet te a
meg szen tel te ket. (…) Ahol pe dig a bűn bo csá nat ról van szó, ott nincs töb bé bű -
nért be mu ta tott ál do zat.” (Zsid 10,14.18; lásd Jer 31,34) Já nos lát ta: „…íme, a
Bá rány ott állt a Si on he gyén, és ve le száz negy ven né gyez ren.”Ők a ti zen két törzs -
ből el pe csé tel tet tek (lásd 7,4), s a tel jes sé get jel zik. „És új éne ket éne kel nek a
tró nus előtt, a négy élő lény és a vé nek előtt…, akik áron vé tet tek meg a föld ről…”
(Jel 14,1.3) „A Si on he gyén, Uram Is ten, / Ti ed a di csé ret! / Te hoz zád azért az
em be rek / Jön nek min de nün nen. (…) / Ör ven dez nek és éne kel nek / Nagy gyö -
nyö rű ség gel.” (EÉ 488,1.4) Zeng het jük a Bá rány éne két! 

g Ga rai And rás

HETI ÚTRAVALÓ

A hí vő és a nem hí vő em ber éle té ben
egy aránt ott van a szo mo rú ság és az
öröm. Ak kor mi a kü lönb ség ket te jük
kö zött? Az, hogy a nem hí vő em ber -
nek az örö me for dul szo mo rú ság ra, a
hí vő nek pe dig a szo mo rú sá ga for dul
öröm re. Az irány a más, és a vég ál lo -
más is más. 
Ez a mon dat az Úr Jé zus bú csú be -

szé dé ből va ló. El mond ja, hogy el megy
eb ből a vi lág ból. Va ló ban, Jé zus nél kül
egye dül ma ra dunk. Aki nek ő ki ma rad
az éle té ből, az ve szít. A szo mo rú ság ta -
lán ab ban is se gít, hogy ész re vedd ezt
a hi ányt, és ne nyu godj be le az üres ség -
be, az ön ma gad ban va ló gyen ge ség be,
a ká rod ra meg vál to zott hely zet be. 
Ne nyu godj, és ke resd az Urat, a ke -

gyel met, a bé kes sé get és az élő kap cso -
la tot. Ha imád ko zol, ő jön ni fog, és je -
len lé té nek, sze re te té nek a bi zo nyos sá -

gát ad ja. Hogy ve led van, tö rő dik az éle -
ted del, sőt a te éle te dért tö re tett meg a
tes te a ke resz ten, hogy te őé ret te bo csá -
na tot és új éle tet kap hass. Őrá te he ted
vét ke i det, ő pe dig oda áll a Gol go tá ra,
vál lal ja a ke resz tet, és éle tét ad ja ér ted,
hogy te sza bad és új em ber le hess.
Ami kor ezt meg ta pasz ta lod, ak kor

a szo mo rú sá god öröm re for dul. Ez a
hí vő élet nek az a bol dog sá ga, ame lyet
so ha sen ki és sem mi el nem ve het tő -
led. Még az élet gond jai sem. He lyes,
hogy ami kor Krisz tus hoz hí vunk em -
be re ket, azt mond juk, hogy „ve le bol -
dog le szel”. Csak ezt meg kell ma gya -

ráz ni. Nem kül ső öröm ről van szó, ha -
nem bel ső bol dog ság ról. Nem az lesz
az örö münk, hogy va la mit kap tunk Is -
te nünk től, ha nem az, hogy ő ma ga ve -
lünk van. En nek a cso dá la tos biz ton -
sá ga su gá roz hat éle tünk ről. És ak kor
jö het gond, szen ve dés, ba jok, még sem
ad juk föl. Itt szo kott vé get ér ni a lel kes
Krisz tus-kö ve tés: ha jön nek a pró bák. 
Még messze vol tam a hí vő élet től,

ezek nek a dol gok nak a meg ér té sé től,
ami kor egy nyá ri is ko lai tá bor ba men -
tem ne gye dik osz tály után. Meg kér dez -
tük egy mást, hogy ki mi lyen val lá sú. Az
egyik gye rek azt mond ta, hogy nem

hisz, mert az édes ap ja meg halt. Már
ak kor fur csa volt ne kem ez a ma gya -
rá zat, mert hát min den ki meg hal, elő -
ször  is  azok,  akik  kor ban  előt tünk
jár nak. Ké sőbb sok szor hal lot tam ezt
az in dok lást. Pe dig min den ki tud hat -
ja, hogy előbb vagy utóbb, de egy szer
meg hal ő is. Ké szül het rá, szá mol hat
ve le.  Hát  mit  gon dolsz?  Örök ké  itt
fogsz él ni a föl dön – pe dig ed dig még
min den ki meg halt?!
Még az Úr Jé zus is meg halt. Azért

jött, azért lett em ber ré, hogy éle te árán
meg vált son  a  bűn  vég ső  kö vet kez -
mé nyé től. De ahogy igénk ben, a bú csú -

be szé dé ben ígé ri, vissza jön. Mert meg -
halt ugyan, de föl tá madt. S ha most,
mint a Szent lé lek je len lé tét, ér zed az
élő Úr va ló sá gát, ak kor van örök ka -
pasz ko dód. Mert Va la ki úgy él, hogy
már meg halt, és most túl van a ha lá -
lon, te hát el múl ha tat lan éle te van. Ezt
a ka pasz ko dót, ir gal mas kar ját nyújt -
ja fe léd ma is az Úr. 
Öröm mel in dul tál az ő kö ve té sé ben,

az tán meg akasz tot tak, el bi zony ta la ní -
tot tak a ba jok, ke re sed, hogy hol van
hát az Úr, mi kor se gít. Csak el ne tá vo -
lít son ez a hely zet tő le! Bíz zál, imád koz -
zál, és a kö vet ke ző pil la nat ban új ból va -
ló ság lesz, hogy itt van. Vissza jött e vi -
lág ba a Lé lek ál tal, s vissza jön hoz zád
is. És nem va la mi lyen aján dé ka se gít,
hogy hű sé ge sen meg állj a he lye den, ha -
nem az, hogy ő ma ga ve led van.

g Széll Bul csú

Ahónapigéje
„Ti szo mor kod tok, de szo mo rú sá go tok öröm re for dul” (Jn 16,20b)

Böjti sorozat a tanítványi életről

2014. április 

8-án, 9-én, 10-én és 11-én  

este 6 órakor

a fasori evangélikus templomban 

(Városligeti fasor 17.)

A sorozat ideje alatt gyermekek számára 

programot biztosítunk a gyülekezeti teremben, 

szerény vacsorával. 

(1071 Bp., Damjanich u. 28/b.)

VÁRUNK,

ha fel szeretnéd fedezni Jézus legalap-

vetőbb tanítását a boldog életről,

ha régóta tervezed, hogy törődj 

a lelkeddel és töltekezz,

ha láttad a templom külső szépségét, 

de nem lépted át még a küszöbét,

ha húsvét ünnepére szeretnél 

felszabadultan megérkezni,

ha kíváncsi vagy egy sokszínű közösség

nyitott alkalmaira.

AMIBEN PLUSZT AD EZ A NÉGY ESTE: 

• megállást a hétköznapokban – esélyt teremtve, 

hogy fellélegezz a terhektől; 

• annak tisztázását, mit mondott és mit nem mon-

dott Jézus a boldogságról;

• megerősödést Jézus ígéreteiben, amit

tanítványainak kínál;

• miben vár aktivitást Jézus a boldog életre

törekvőktől.

A sorozat minden korosztály számára nyitott.

Honlap: http://fasor.lutheran.hu

Szervező: Budapest-Fasori Evangélikus Egyházközség.

A Ke resz tyén Igaz ság ez évi szá ma i ban
fi a tal lel ké szek ige hir de té se i vel ta lál -
koz nak az ol va sók. El ső al ka lom mal,
a 2014/1. szám ban Ma lik Pé ter hir de ti
az evan gé li u mot: van ki út a hi á ba va -
ló ság ból.
Az  éven ként  meg ren de zett  Lu -

ther-kon fe ren ci ák a fo lyó irat szá má -
ra gaz dag anya go kat nyúj ta nak. Az
idén el hang zott elő adá sok ból ket tőt
kö zöl a friss lap szám: Vég he lyi An tal
Mi szük sé ges az egy ház egy sé gé hez? –
A mar bur gi kol lok vi um ak tu a li tá sa
cí mű elő adá sá nak el ső ré szét és Csep -
re gi Zol tán A re for má ció nyel ve: hit -
vál tók és hit vé dők cí mű elő adá sát.

Foly ta tó dik Tóth Ká roly ta nul má -
nya, ame lyet az egy há zi vá lasz tá sok
tör té ne té ről írt.
A kö zel múlt ban el hunyt evan gé li -

kus ze ne szer ző re, Szo ko lay Sán dor ra
em lé ke zik a lap a te me té sén el hang -
zott ige hir de tés és imád ság köz lé sé vel. 
Vé gül  a  Ke resz tyén Igaz ság egy

gyűj te ményt nyújt át az ol va sók nak,
mely Hall grím ur Pét urs son pas sió éne -
ke i hez kí nál dal la mo kat, ab ban a re -
mény ben, hogy böj ti el mél ke dé sek hez
jó se gít sé get ad.
Sok örö möt kí vá nunk fo lyó ira tunk

ol va sá sá hoz!
g Isó Do rottya

MegjelentaKeresztyénIgazságlegújabbszáma

H i r d e t é s
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Van egy ál mod ar ról, mi től le -
het ne  szebb  a  vi lág?  Fil mes
esz kö zök kel is el tud nád mon -
da ni ezt? Ak kor je lent kezz a
ka to li kus, re for má tus és evan -
gé li kus  ál ta lá nos,  il let ve  kö -
zép is ko lák  di ák jai  szá má ra
meg hir de tett  3. öku me ni kus
di ák filmszem lé re, és má jus 5-
ig for gasd le és küldd be sa ját,
ma xi mum  tíz per ces  al ko tá -
so dat. Nincs mű fa ji meg kö tés:
do ku men tum film mel épp úgy
ne vez hetsz, mint kis já ték film -
mel, de ké szít hetsz ani má ci ót
vagy épp kli pet is.
Sőt:  nem csak Mar tin Lu -

ther King 1963-ban  el hang -
zott, Van egy ál mom cím mel
hí res sé vált szó nok la tá ról el -
ne ve zett, Ami től szebb le het -
ne a vi lág té má jú ka te gó ri á ban
in dul hatsz, ha nem más, sza ba -
don vá lasz tott kér dést is kör -
be jár hatsz, be mu tat hatsz.
A  be kül dött  mű vek nek  –

ahogy a fel hí vás ban ol vas ha tó
– „az ál ta lá nos em be ri ér té ke -
ken  túl  a  hi tünk  ér té ke it  is
tisz te let ben kell tar ta ni uk. Nem
szük sé ges val lá si té mát érin te -
ni ük, le het nek hu mo ro sak, iro -
ni kus  hang vé te lű ek,  prob lé -
ma fel ve tők,  de  fon tos,  hogy
az élet evan gé li u mi szem lé le -
té vel össz hang ban áll ja nak”.
Az  elő zsű ri  ál tal  to vább -

jut ta tott fil me ket má jus 31-én,
szom ba ton a Sa pi en tia Szer ze -

te si  Hit tu do má nyi  Fő is ko la
au di to ri um ma xi mum ter mé -
ben ve tí tik majd le, és ugyan -
ek kor hir de tik ki a ka te gó ri ák
győz te se it is.
Bő vebb in for má ci ó ért kat -

tints a ok u di ak film.hu ol dal -
ra!  Ugyan itt  a  ko ráb bi  évek
győz tes kis film je it  is meg te -
kint he ted.
A szá mí tó gép vagy a te le ví -

zió  kép er nyő je  he lyett  job -
ban  sze re ted  szé les vász non
néz ni a fil me ket? Ak kor a 21.
Ti ta nic nem zet kö zi film fesz ti -
vá lon a he lyed!
Áp ri lis  4.  és  12.  kö zött  öt

bu da pes ti  hely szí nen  –  az
Urá nia Nem ze ti Film szín ház -
ban, az Örök moz gó ban, a Tol -
di mo zi ban, a Pus kin mo zi ban
és az A38 ha jón – hu szon öt
nem zet öt ven két al ko tá sa kö -
zül cse me géz hetsz.

A  fesz ti vál Kál vá ria cí mű
nyi tó film je kü lö nö sen is iz gal -
mas nak ígér ke zik. John Mic ha -
el Mc Do nagh an gol–ír  drá -
má já nak kö zép pont já ban a hit
és a mo ra li tás áll. Fő hő se James
atya, akit lel ki tar tá sa ve zé rel.
Egy  nap,  ami kor  ve zek lő ket
fo gad, egy szá má ra lát ha tat lan
fér fi köz li ve le, hogy pon to san
azért  fog  vé gez ni  ve le,  mert
nem tett sem mi rosszat. A pap
egy he tet kap ar ra, hogy meg -
bé kél jen sor sá val. Ez alatt sor -
ra  lá to gat ja  gyü le ke ze te  bű -
nös lel ke it – akik a po ten ci á lis
gya nú sí tot tak is egy ben.
A fil met áp ri lis 3-án és 12-

én az Urá ni á ban, 5-én pe dig a
Pus kin ban játsszák.
A fesz ti vál tel jes prog ram -

ját a ti ta nic film fest.hu ol da lon
ér he ted el.

g Ju dit

osztozó

Filmezz!

Az oldalt szerkesztette: Vitális Judit

Egy ki csiny ke kór há zi szo bá ban két nagy be teg
fér fi fe küdt. A szo bá nak egy aj ta ja és egy ab la -
ka volt, és épp hogy el fért ben ne a két ágy a hoz -
zá juk tar to zó szek ré nyek kel.
Az egyik fér fi – a ke ze lés ré sze ként – na pon -

ta egy órá ra fe lül he tett az ágyá ban, a má sik nak
vi szont ál lan dó an moz du lat la nul kel lett fe küd -
nie. Nap ja i kat több nyi re be szél ge tés sel töl töt -
ték. Me sél tek egy más nak ked venc idő töl té se -
ik ről, csa lád juk ról, mun ká juk ról. Ám min den
dél után egy óra az zal telt – ami kor az ab lak
mel lett fek vőt fel ül tet ték –, hogy be szá molt ar -
ról, amit ki néz ve lá tott.
Az ab lak – mint a fér fi el be szé lé sé ből ki de -

rült – egy park ra nyílt, ahol egy kis tó ban ka -
csák úsz kál tak, és a gye re kek ke nyér da ra bok -
kal etet ték őket. A fák alatt a pa do kon idős pá -
rok ül tek, míg az ös vé nye ken fi a ta lok sé tál tak
kéz  a  kéz ben.  Vol tak,  akik  tol las lab dáz tak,
má sok sak koz tak, vagy csak örül tek a nap sü -
tés nek.
A fek vő szo ba társ na gyon él vez te a kül vi lág -

ból ér ke ző hely zet je len té se ket. Egy szép dél után
azon ban az a gon do lat fu ra ko dott a fe jé be: Va -
jon mi ért a szo ba tár sa, és mi ért nem ő kap ta az
ab lak mel let ti ágyat? Mi ért nem ő az, aki él vez -
he ti a lát ványt min den egyes nap? El is szé gyell -
te ma gát emi att, ám ahogy egy re in kább pró bál -
ta el hes se get ni ma gá tól eze ket a gon do la to kat,
an nál erő sebb lett ben ne a vágy, hogy ő is lát has -
sa mind ezt. Úgy érez te, bár mit meg ten ne azért,
hogy az ab lak hoz ke rül jön, hogy ne ki is le gyen
leg alább ennyi kap cso la ta a kül vi lág gal.
Így telt el né hány nap, de ez a gon do lat oly -

annyi ra ha tal má ba ke rí tet te, hogy éj jel is ezen
té pe lő dött, és már alud ni sem tu dott.
Egyik éj sza ka, mi köz ben a mennye ze tet bá -

mul ta,  szo ba tár sa  ful do kol va  kö hög ni  kez -
dett. Ke zé vel ke res te a nő vér hí vó gomb ját, de
nem ér te el. Éb ren lé vő szo ba tár sa pe dig nem

si e tett a se gít sé gé re… A kö hö gés egy re erő sebb
lett, míg nem tel je sen ab ba ma radt…
Más nap reg gel, mi kor a nő vér be lé pett a szo -

bá ba, ész re vet te, hogy a fér fi ha lott. Min den -
fé le fel haj tás nél kül el vit ték a tes tet.
Ami kor már nem tűnt il let len ség nek, a szo -

bá ban ma radt úr meg kér dez te, át köl töz het ne-e
az ab lak mel let ti ágy ba. És mi vel az or vos nem
lát ta aka dá lyát a ké rés nek, a be teg hor dó fi úk át
is he lyez ték. Alig hogy ma gá ra ma radt a szo bá -
ban, gyöt rel mes erő fe szí té sek árán fel tá masz ko -
dott annyi ra, hogy ki lás son az ab la kon.
Az ab lak egy fe hér fal ra né zett. (Way ne Rice

írá sa nyo mán.)
Sok fé le  igaz ság  lé te zik.  Gon dol ha tod  azt,

hogy más nak töb bet nyújt az élet, mint ne ked, és
akár azt is, hogy má sok nak csu pa szó ra ko zás sal
meg iz gal mas dol gok kal tel nek a nap ja ik. Tu dom,
hogy könnyű minden nek be dől ni. De tud nod kell,
hogy ez nem igaz! Ha így akarsz él ni, az éle ted nem
lesz más, mint csa ló dás. Mert mind ez nem több
mint il lú zió, amely a fe hér fa lon vil ló dzik…
Jé zus azt sze ret né, hogy meg sza ba dulj az ef -

fé le il lú zi ók tól. Azért jött, hogy az éle tet a ma -
ga tel jes sé gé ben él hesd. Ő nem kelt ben ned ha -
mis ál mo kat, és nem ál tat üres ígé re tek kel sem.
Ő azért jött, hogy meg mu tas sa ne ked az igaz -
sá got. En gedd őt kö zel ma gad hoz, és hagyd, hogy
hely re ál lít sa ben ned a ma gad ról, a vi lág ról és Is -
ten ről al ko tott ké ped. En gedd, hogy meg mu tas -
sa ne ked sa ját ma gát.

g Ba lázs Vik tó ria

palaCkposta

„Szolgáltassnekem„
igazságot,Istenem!”

(Zsolt 43,1)

névjegy:
Balázsviktória
A  deb re ce ni  gyü le ke zet 
és  a  deb re ce ni  egye te mi
gyü le ke zet lel ké sze va gyok.

A szel le mi zsen dü lés ren dez vény so ro zat ke re -
té ben ti zen ket te dik al ka lom mal adott he lyet
a Bony há di Pe tő fi Sán dor Evan gé li kus Gim ná -
zi um és Kol lé gi um már ci us 21–22-én az Or -
dass La jos or szá gos re to ri kai ver seny nek.A Kut -
nyánsz kyné Bacs kai Esz ter gim ná zi u mi ta nár
kez de mé nyez te  ver sen gés  év ről  év re  meg -
győ ző  bi zo nyí té kok kal  szol gál  ar ra  néz vést,
hogy a „mai fi a ta lok” kö zött is szép szám mal
akad nak olyan mé lyen ér ző és gon dol ko dó if -
jak, akik fel nőt te ket meg szé gye ní tő be széd-, il -
let ve  elő adó kész ség gel  tud ják  ki  is  fe jez ni
mon dan dó ju kat. 
Idén is két ka te gó ri á ban hir det te tett meg kö -

zép is ko lá sok szá má ra a két for du lós ver seny. A
„pri mer” ka te gó ri á ban az újon cok, il let ve a ko -
ráb bi re to ri ka- és anya nyel vi ver se nye ken he -
lye zést el nem ér tek in dul hat tak, míg a már ko -

ráb ban is dí ja zot tak a „ma gisz te rek” me ző nyé -
ben ver seng het tek.
Mind két for du ló ban egy-egy „köl tői kér dés -

ben” kel lett ál lást fog lal ni uk a ver seny zők nek,
ám míg a kö te le ző té mát he tek kel ko ráb ban ki -
dol goz hat ták (ezt írás ban is be kel lett nyúj ta -
ni uk), ad dig a má so dik for du ló ban az if jú szó -
no kok nak mind össze fél órá juk volt a zsű ri ál -
tal fel tett kér dés ről al ko tott vé le mé nyük ki fej -
té sé re – két-há rom perc ben. (A be széd mű fa -
ját és a meg szó lí tot tak kö rét mind két eset ben
sza ba don le he tett meg vá lasz ta niuk.)
La punk ha sáb ja in a szó no ki tel je sít mé nye ket

nem tud juk re pro du kál ni, de az elő ze te sen meg -
adott té mák ról – írás ban is – ki fej tett vé le mé nyek
kö zül nem csu pán az aláb bi ak ban idé zett két „ma -
gisz te ri” meg nyi lat ko zás ér de me sít he tő köz lés re… 

g T. Pin tér Ká roly

Nyilvánosságésmagánszféra
Meg le het tar ta ni a ha tárt?

Va jon tu dunk-e ra jon ga ni va la -
ki ért, aki vel sze mé lye sen még
so ha sem ta lál koz tunk? Ta pasz -
ta la ta im  sze rint  na gyon.  Egy
is me rő söm ame ri kai film be il -
lő en  bál vá nyoz za  a  ked venc
együt te sét. A ké pei ott van nak
a  szo bá ja  fa lán,  a  pó ló ján,  a
kar kö tő jén. Ők szól nak a té vé -
ből, a rá di ó ból. A ve lük kap cso -
la tos összes fon tos dá tu mot kí -
vül ről fúj ja. 
Iga zán el gon dol kod ta tó nak

tar tom,  hogy  egyes  hí res sé -
gek  éle tét  job ban  is mer jük,
mint a sa já tun kat és csa lá dun -
két. Én pél dá ul nem tud nám
fej ből el mon da ni a ro ko na im
szü le tés nap ját a nap tár se gít sé -
ge nél kül.
Pe dig ez len ne a mi ma gán -

szfé ránk. Az a bel ső, vé dett te -
rünk,  amit  nem  fe dünk  fel
min den ki nek, csak a ki vá lasz -
tott sze mé lyek nek. Ezek a sze -
mé lyek a csa lád tag ja ink, aki ket
a mon dás sze rint nem vá lo gat -
ha tunk meg,  és  a  ba rá ta ink,
aki ket  igen is  mi  vá lasz tunk.
Ők al kot ják a mi ma gán szfé -
rán kat. Ők is mer nek meg min -
ket és a gon do la ta in kat iga zán.
Ők lát nak min ket smink nél kül,
ők tud ják a szü le tés na pun kat a
nap tár se gít sé ge nél kül. 
Egy  len gyel  pszi cho ló gus

sze rint két ar ca van min den ki -
nek: az egyik a nyil vá nos ság nak
fenn tart va,  a  má si kat  csak  a
hoz zánk leg kö ze lebb ál lók nak
mu tat juk meg. 
Bár a ma gán szfé ránk ha tá -

roz za  meg  vi sel ke dé sün ket
alap ja i ban, s az e kör be tar to -
zó em be rek kel él jük le az éle -
tünk nagy ré szét, még is nagy
gon dot for dí tunk ar ra, hogy a
nyil vá nos ság „tö ké le tes ké pet”
kap jon ró lunk. (…)
Vé le mé nyünk, ér zé se ink tö -

me gek kel va ló meg osz tá sa nem
új  ke le tű  do log.  Nem  kell
messzi re  men nünk  pél dá ért,
elég egy ver set a ke zünk be ven -
ni. Köl tő ink so rai egy-egy ra gyo -
gó el me fel lán go lá sai, amik pa -
pír ra vet ve vál nak iga zi ér ték ké.
Min den jó vers egy újabb ér zést,
gon do la tot in dít hat el ben nünk,
de bár mennyi re is ma gunk ra il -
lő nek ta lál juk, nem sza bad el fe -
lej te nünk, hogy ez egy da rab ka
a köl tő meg nyílt lel ké ből, ami
alap ján ren ge te get meg tud ha -
tunk ma gá ról a sze mély ről. És ez
a faj ta egész sé ges ki tá rul ko zás
– ér ték. (…) 
A ki tá rul ko zás azon ban az

idő fo lya mán meg vál to zott, s

ma már ko ránt sem ne vez he tő
egész sé ges nek. Min den ki ez -
rek kel oszt hat ja meg bú ját-ba -
ját, így vál hat is mert té gyak ran
ér dem te le nül. Ez nem csak mi -
nő ség ben, ha nem mennyi ség -
ben is meg nyil vá nul. Bi zo nyá -
ra  mind nyá jan  ész re vet ték  a
for dí tott ará nyos sá got: ahogy
nő a mennyi ség a nyil vá nos ság -
ra ho zott in for má ci ók szá má -
ban,  úgy  sat nyul  a  mi nő ség
azok meg fo gal ma zá sá ban, az
üze net  cél sze rű sé gé ben. (…)
Ma gán szfé ránk mai  szin tű

ki tá rá sa nem hogy nem ér ték,
de még ve szé lyes is. A kö zös sé -
gi ol da la kon meg je len te tett in -
for má ci ók nem min dig tük rö -
zik iga zi va lón kat, vagy ha igen,
ak kor na gyobb a baj, mint hit -
tem. A ben nünk meg fo gal ma -
zó dott ér zé se ket csak cen zú ráz -
va tár hat juk a nyil vá nos ság elé. 
Min den ki ben  ott  van  egy

gon do lat,  egy  ér té kes  szik ra,
ami, ha nem hagy ják, hogy ki -
alud jon, ra gyog ni tud. Ezt a ra -
gyo gást  kell  meg mu tat ni.
Arany Já nos, Mun ká csy Mi -
hály, Sza bó Mag da…Min den -
ki is me ri őket, mert ők hagy -
ták,  hogy  má sok  is  meg lát -
has sák bel ső  szik rá ju kat,  egy
da ra bot a bel ső vi lá guk ból, a
ma gán szfé rá juk ból. 
Én is ér zem a lán go lást mé -

lyen ma gam ban, és va la mi min -
dig  ég  ben nem,  mi kor  tol lat
ve szek  a  ke zem be.  Töb ben
mond ták már, hogy írás köz ben
meg csil lan va la mi a sze mem -
ben.  Nincs  an nál  jobb  ér zés,
mint mi kor a mun ká mat va la -
ki el ol va sás ra mél tó nak ta lál ja. 
„Nem mond ha tom el sen ki -

nek, el mon dom hát min den ki -
nek”  –  ír ja  Ka rin thy Fri gyes
egyik ver sé ben. És va ló ban, az
ér té kes gon do la to kat jó meg -
osz ta ni má sok kal.
De más a ma ga mu to ga tás és

a ma ga mat meg mu ta tás. Ál ta -
lá ban  azok  ma ga mu to ga tók,
és azok osz ta nak meg min den
ér dek te len in for má ci ót a nyil -
vá nos ság gal, akik ér té ket nem,
vagy csak na gyon kis mennyi -
ség ben tud nak fel mu tat ni. 
Biz tos ra ve szem, hogy min -

den ki fel tud ma gá ban épí te ni
egy kis hi dat, ami el vá laszt ja s
egy ben össze kö ti a ma gán szfé -
rát és a nyil vá nos sá got. Ezen a
hí don azon ban csak azo kat a
gon do la to kat,  in for má ci ó kat
sza bad át en ged ni, amik re most,
öt év múl va is és bár mi kor azt
mond hat juk, hogy: ér ték.

Hor váth Ka ta 
(Pé ter fy Sán dor Evan gé li kus Gim ná zi um – Győr)

Pé csi Ben ce
(Pe tő fi Sán dor Evan gé li kus
Gim ná zi um és Kol lé gi um –
Bony hád)

Nyil vá nos ság, ma gán szfé ra.
Tisz telt Hall ga tó ság! Va lós-e
egy ál ta lán ez a két ki fe je zés?
Mer jük-e kol lo ká ci ó ként em -
lí te ni?  Sze mér mes ség  sem
léte zett  a  bűn be esé sig.  És
enged jék meg, hogy itt tisz -
táz zam, hogy tes tünk, szel le -
mi sé günk nyil vá nos sá gát és
lé tünk ma gán ter mé sze tű sé -
gét is ma gunk al kot tuk, ma -
gunk nak. 
Kér de zem: Mi lyen vá lasz -

tó vo nal ról  be szé lünk  e  két
meg fog ha tat lan erő közt, ha
mi  ma gunk  ala kít juk  őket,
ott és ak kor van nak, ahol és
ami kor mi akar juk? 
Mi hez ké ne tar ta nunk ma -

gun kat,  ha  min den  tő lünk
függ? Ezen két té nye ző közt,
mely  sze mé lyün kön  ala pul,
nem  ide gen ke zű  tény ke dé -
sek „ha tár nak” ne ve zett ered -
mé nye it kell szá mí tás ba ven -
nünk,  hisz  mi  ma gunk  va -
gyunk a ha tár. 

Fül ler Tí mea gon do la tait
idéz ve egy tó csá ra len ne szük -
sé günk, egy tó csá ra, mely le -
sze gett  fe jű  tár sa dal munk -
nak  lent mu tat  egy  ki csit  a
fent ből, mely utat mu tat gon -
do la ta ink  vi lá gá ba.  Így  hát
utó vég re jo go san me rül fel a
kér dés, hogy ki az, aki egy ál -
ta lán  el gon dol ko zik  azon,
hogy tud na ha tá ro kat tar ta ni
két olyan fal közt, ahol ő ma -
ga  szab ja  azo kat.  Min den
tisz te let tel…  azok,  akik nek
fo gal muk sin csen ar ról, hogy
mű köd nek  „itt  bent”.  És  hi -
báz tat hat juk ezért őket? Nem
hi szem. A hi ba ter hét kö zö -
sen  kell  vál lunk ra  emel jük.
(…)
Tisz telt Höl gye im és Ura -

im!  Ada tott  Önök nek,  ne -
künk egy ki me rít he tet len lá -
di ka. Egy lá di ka, ben ne szel -
le münk foly to nos meg úju lá -
sá val,  ki is mer he tet len sé gé -
vel, mely ön ma gá ban misz ti -
kum.  Önök  meg kér de zik:
med dig  nyúl hat nak  be le?
Mind ez mind nyá junk nak sze -
mé lyen ként  ada tott,  s  így
őriz zük ezt meg ma gunk ban,
ma gunk nak. 
Te hát ha azt kér de zik  tő -

lem, hogy meg le het-e tar ta -
ni  a  ha tárt  nyil vá nos ság  és
ma gán szfé ra közt, én azt fe -
le lem: em ber tesz, és em ber
te re get.  Hogy  mennyit?  Az
már csak raj tunk mú lik.
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g Dr. Bo le ratz ky Ló ránd

Or bán Vik tor mi nisz ter el nök  és
Gáncs Pé ter, egy há zunk el nök-püs pö -
ke ta valy ok tó ber 31-én meg ál la po dást
írt alá a győ ri és a bu da pesti De ák té -
ri evan gé li kus köz pont fel újí tá sá nak
kor mány za ti tá mo ga tá sá ról. A nagy -
vo na lú tá mo ga tás sal el ér he tő kö zel -
ség be ke rült az evan gé li kus mú ze um
ki bő ví té se is. Ez zel az a ré gi terv is
meg va ló sul hat, hogy az evan gé li kus
egy ház két ki ma gas ló sze mé lyi sé gé -
nek, Zsedé nyi Bé lá nak és Bruck ner
Győ ző nek a  kép má sa  is  el he lye zést
nyer jen az egy há zi épü let ben. 
A Zsedé nyi csa lád er re nem csak az

evan gé li kus egy ház ban vég zett szol -
gá la tá val, ha nem a nem zet éle té ben
ját szott ki ma gas ló sze re pé vel is már
ré gen rá szol gált. Zsedé nyi Bé la uno -
ka báty ja  Zsedé nyi (Pfannsch midt)
Ede volt, aki előbb a ti szai egy ház ke -
rü let nél, utóbb az egye te mes egy ház -
nál töl töt te be a fel ügye lői tiszt sé get.
Az 1859-ben ki bo csá tott oszt rák csá -
szá ri pá tens el le ni éles til ta ko zá sa mi -
att bör tön bün te tést ka pott. Ezt utóbb
sú lyos bí tot ták is: meg fosz tot ták ne -
mes sé gé től, ud va ri ta ná cso si cí mé től
és nyug dí já tól. A pá tens vissza vo ná -
sa mi att bün te té sé nek csak egy ré szét
kel lett le töl te nie – a kas sa i ak öröm -
uj jon gá sa kö ze pet te bo csá tot ták sza -
ba don.  Vég ren de le té ben  száz ezer
fo rin tot ha gyott egy ház ke rü le té ben
a sze gény sor sú nép ta ní tók se gé lye -
zé sé re és az eper je si tan in té zet re.
Zsedé nyi Bé la – nagyne vű előd jé -

hez ha son ló an – foly tat ta har cát az
el nyo mó ha ta lom el len, de az ő sor -
sa a már tír ha lál lett.
1894. áp ri lis 5-én szü le tett Ak na -

su ga ta gon; Má ra ma ros szi ge ten kezd -
te jo gi ta nul má nya it a re for má tus jog -
aka dé mi án,  ame lyet  Bu da pes ten
sum ma cum la ude mi nő sí tés sel fe je -
zett be. Az el ső vi lág há bo rút fő had -
nagy ként  küz döt te  vé gig,  köz ben
meg is se be sült. Több ki tün te tést is
ka pott. A cseh szlo vák ál lam esz me el -
le ni iz ga tás mi att le tar tóz tat ták, majd
Prá gá ba,  az után  The re siens tadt ba
in ter nál ták,  utóbb  ki uta sí tot ták  a
Fel vi dék ről. Tolcs ván te le pe dett  le. 
1925-ben, ami kor Ma lé ter Ist ván

le mon dott  mis kol ci  jog aka dé mi ai
ál lá sá ról, Zsedé nyi Bé lát az ő köz jo -
gi és nem zet kö zi jo gi tan szé ké re vá -
lasz tot ták meg jog aka dé mi ai ta nár -
nak. 1944-ig, nyug dí ja zá sá ig dol go -
zott itt. Szá mos tu do má nyos köny -
vet és cik ket írt. A pé csi egye te men
szer zett egye te mi ma gán ta ná ri ké pe -
sí tést. Ki tű nő elő adó volt, órá in to -
long tak a hall ga tók.
1939-ben Zsedé nyi a Fel ső ma gyar -

or szá gi Reg ge li Hír lap fő szer kesz tő -
je lett. Mi u tán 1944-ben a la pot be -
til tot ták, buj kál ni kény sze rült, azt kö -
ve tő en, hogy a szil vás vá ra di in ter ná -
lás ból si ke rült meg szök nie.
1944. de cem ber 24-én az Ide ig le nes

Nem zet gyű lés,  ja nu ár ban  pe dig  a
Nem ze ti Fő ta nács el nö ké vé vá lasz tot -
ták. Így az ál lam fői jo gok tel jes sé gé nek
bir to ká ba ju tott. Ti zen egy hó na pos ál -
lam fői mű kö dé se alatt a de mok rá cia
meg men té sé re  tett  kí sér le tet,  el ső -
sor ban a köz tár sa ság bün te tő jo gi vé -
del mé ről szó ló tör vény el le ni küz de -
lem ben; e jog sza bály ban szé les kö rű
vissza élé sek re lá tott le he tő sé get. 
Jó ma gam, ami kor eb ben az  idő -

szak ban ame ri kai ha di fog ság ban vol -
tam, ar ról ol vas hat tam, hogy a jog -
rend vé del me ér de ké ben mind vé gig
küz de ni  fog.  Val de mar Langlet, a
Svéd Vö rös ke reszt meg bí zott ja igen
nagy el is me rés sel írt Zsedé nyi ilyen

irá nyú mun kás sá gá ról,  és  őt  „igen
bölcs em ber nek” ne vez te.
Ami kor utol já ra be szél tem ve le, el -

mond ta, hogy az oro szok őt sze ret -
ték vol na meg vá lasz tat ni köz tár sa sá -
gi  el nök nek,  de  ezt  nem  vál lal ta,
mert ak kor már szá molt az zal, hogy
szá mos ha lá los íté le tet kel le ne jó vá -
hagy nia, és nem akar ta ez zel ter hel -
ni lel ki is me re tét.
1950. má jus 24-én le tar tóz tat ták,

majd  hosszú  ki hall ga tá sok nak  és
kín zá sok nak ve tet ték alá. Kém ke dés,
há bo rús és nép el le nes bűn tett el kö -
ve té sé vel vá dol ták azon az ala pon,
hogy ko ráb ban a brit kö vet ség em be -
re i vel állt kap cso lat ban – hol ott ezt
ál lam fői mi nő sé gé ben tet te. Vé gül is
kém ke dés mi att élet fogy tig la ni bör -
tön re ítél ték, amely szá má ra a ha lá -
los íté le tet je len tet te: öt évi ra bos ko -
dás után a bör tön ben halt meg. A
kon cep ci ós per fő oka nyil ván Zsedé -
nyi nek a Füg get len sé gi Párt ban be -
töl tött sze re pe, a nagy sze rű vá lasz tá -
si ered mény volt.
Tel je sen ti tok ban az Új köz te me tő

301-es par cel lá já ban te met ték el, de er -
ről még le á nyát sem ér te sí tet ték. Ő
két szer  lá to gat hat ta meg  édes ap ját.
Zsedé nyi az el ső al ka lom mal gipsz -
ágy ban fe küdt, má sod szor bot ra tá -
masz ko dott be szél ge tés köz ben. Le -
á nyá nak nem volt szí ve el mon da ni ne -
ki, hogy édes any ja idő köz ben meg halt. 
Az  ak ko ri  vi szo nyok ra  jel lem ző

volt, hogy az íté let el le ni fel leb be zést
csak hét év múl va ter jesz tet ték fel,
ami kor Zsedé nyi már  ré gen ha lott
volt. Re ha bi li tá ci ó já ra 1963-ban, új -
ra te me té sé re pe dig 1990. de cem ber
20-án ke rült sor Göncz Ár pád köz -
tár sa sá gi el nök és An tall Jó zsef mi -
nisz ter el nök je len lé té ben.

Jó ma gam meg em lí tet tem bú csú be -
szé dem ben, hogy Zsedé nyi Bé lá ra rá -
il lik az eper je si vér ta núk em lék osz lo -
pán ol vas ha tó mon dat: „Is tent imád -
ni, ha zát sze ret ni tő le ta nul ja tok.”
A mis kol ci Öreg jo gá szok  Ba ráti

Kö re ne vé ben 1991. szep tem ber 12-
én a volt mis kol ci jog aka dé mia épü -
le tén em lék táb lát he lyez tünk el két
ki vá ló pro fesszor em lé ké nek meg örö -
kí té sé re; ő volt az egyik.
Édes ap ja em lé két Lil la le á nya őr zi.

***

Bruck ner Győ ző 1877-ben Fel ső lö vőn
szü le tett,  és  1962-ben  Bu da pes ten
halt  meg.  A Ma gyar  Tu do má nyos
Aka dé mia tag ja volt. Éve ken át ve zet -
te az 1919-ben Eper jes ről Mis kolc ra
me ne kült evan gé li kus jog aka dé mi át,
és  el évül he tet len  ér de me ket  szer -
zett az in téz mény szel le mi és anya -
gi fel vi rá goz ta tá sá ban: az aka dé mi -
át a ma gyar mű ve lő dés és is ko la ügy
egyik fel leg vá rá vá tet te. A vá ros sal
meg kö tött szer ző dés sel a jog aka dé -

mia sor sát biz tos ala pok ra he lyez te.
Tör té ne ti ku ta tá sa i val le he tő vé tet te
az alap ve tő mun kák meg je len te té sét.
Vi lá gí tó to rony és út mu ta tó volt, aki
foly ton írt, és nagy lel ke se dés sel ok -
ta tott. 
Kü lön ki kell emel ni a jog aka dé mi -

á nak az evan gé li kus egy ház jog mű -
ve lé sé ben – amely re az egy há zi tör -
vé nyek alap ján is hi va tott volt – be -
töl tött fon tos sze re pét. Az egy ház jo -
gi sze mi ná ri u mot Bruck ner az an gol
vi ta rend szer se gít sé gé vel igen ma gas
szín vo nal ra  emel te,  és  egy ház jo gi
ta nul má nyok egész so rát je len tet te
meg nyom ta tás ban.
Ami kor a jog aka dé mi á kat a meg -

szün te tés ve szé lye fe nye get te, Bruck -
ner elő ször a ha zai tu dó so kat, majd
Nat han Sö der blom svéd  ér se ket 
és Pa ul Hin den burg né met ál lam főt
is moz gó sí tot ta. Ko moly tá mo ga tást
is ka pott ilyen mó don, ezért a jog -
aka dé mia lé te so ká ig nem volt ve -
szély ben.
A  kom mu niz mus  alatt  1949.  au -

gusz tus 31-ével még is csak meg szün -
tet ték a há rom fe le ke ze ti jog aka dé mi -
át, a deb re ce ni jo gi kart pe dig „szü ne -
tel tet ték” – nyil ván nem azért, mert
a  jog aka dé mi ák  „ide jét múlt  in téz -
mé nyek”, ha nem mert a jog rend esz -
mé jé nek hát tér be szo rí tá sa kor mány -
prog ram má vált. Va ló ság lett a ré gi
nó ta pa ró di á ja:  „Ütik már a  jo gászt
agyon, nin csen ar ra szük ség na gyon.”
Két ség kí vül az evan gé li kus egy há -

zat ér te a leg na gyobb kár e te kin tet -
ben, hisz 1950 óta nincs olyan in téz -
mény,  amely  a  vi lá gi ak  szá má ra  az
evan gé li kus  egy ház jog  ok ta tá sá val
fog lal koz na. En nek ne ga tív ha tá sát a
zsi nat mun ká ján is le le het mér ni. Pél -
dá ul fe les le ge sen ke rült sor a zsi nat fo -

lya ma tos sá té te lé re, más részt a ha tal -
mi ágak tö ké le tes szét vá lasz tá sá nak
a  meg vál toz ta tá sa  is  az  egy ház jog
te rü le tén va ló tá jé ko zat lan ság ra utal.
Bruck ner  Győ ző  a  jog aka dé mia

meg szün te té se kor so kat tett az in téz -
mény va gyo ná nak át men té se ér de ké -
ben. Vissza sze rez te az ál la mi szer vek -
től az eper je si kol lé gi um ala pí tó le ve -
lét, bár ez 1956-ban a le vél tár ban el -
égett; úgy szin tén Than Mór Des sew -
fy ről ké szült élet nagy sá gú fest mé nyét.
Ezt vi szont Ottlyk Er nő püs pök el ad -
ta  –  tel je sen  jog ta la nul,  hi szen  a
jog aka dé mia va gyo na fe lett az igaz -
ga tó vá laszt mány volt egye dül jo go -
sít va ren del kez ni. 
Bruck ner Győ ző nyug dí jas éve i ben

meg ír ta a  jog aka dé mia év szá za dos
tör té ne tét.  En nek  a  mis kol ci  jog -
aka dé mi á ra vo nat ko zó  ré sze  1996-
ban nyom ta tás ban is meg je lent.

A szer ző egy ház jo gász, nyu gal ma zott
egye te mi ma gán ta nár

ZsedényiBélaésBrucknerGyőző
emlékezete

A ba jor zsi nat száz hat ta got szám lál.
(Egy há zuk tíz szer na gyobb, mint a
mi énk – zsi na tuk lét szá ma a mi énk
dup lá ja sincs…) Bár egy zsi na ti ala -
ku ló ülés a ma ga vá lasz tá si pro ce dú -
rá já val az adott egy ház bel ső ügyé nek
tű nik, még is jó volt je len len ni az ülé -
sen a ma gyar evan gé li kus ság kép vi -
se le té ben. Nem csu pán azért, mert
tény leg csa lád tag nak te kin te nek ben -
nün ket, ha nem azért is, mert ta nul -
ha tunk egy más tól. 
Már a nyi tó is ten tisz te let is pél da -

ér té kű volt. Hi szem  (ta pasz ta la tom
alap ján tu dom), hogy az ala pos fel ké -
szü lés nem csu pán an nak szólt, hogy
a  ba jor  te le ví zió  egye nes  adás ban
köz ve tí tet te az ün ne pi al kal mat. Az is -
ten tisz te let egy há zi év hez és az al ka -
lom hoz egy aránt jól il lesz ke dő szö ve -
gei, a bib li kus vo nu lat hoz fel épí tett ze -
nei  anyag,  a  sze mé lyes  hang vé tel
mind-mind iga zi elő ké szí té se volt a
gré mi um in du ló mun ká já nak.
A hét fői nap iga zi ese mé nye az el -

nök vá lasz tás volt. Sok tár gya lás, bi -
zott sá gi meg be szé lés és cso port egyez -
te tés  utá n  a  két  (női)  je lölt  kö zül
Anne ka trin Prei d elt vá lasz tot ta el nö -
ké vé a tes tü let. Az er lange ni il le tő sé -
gű Prei del asszony ere de ti leg bio ló gus,
aki  tu dós ként  so kat  fog lal ko zott  a
bio-ló gia és a teo-ló gia kap cso la tá val,
az élet és a Te rem tő (éle tet adó) kap -
cso la tá val. Hit és élet – ez volt a jel -
sza va,  amely  szin te mot tó ként  tért
vissza új ra meg új ra élet pá lyá ja so rán.
Ké sőbb fel ad ta tu do má nyos kar ri -

er jét, hogy em be rek kel, csa lád já val
fog lal koz has son.
Ön kén tes ként  sok fé le  te rü le ten

vál tot ta va ló ra azt, amit ve ze tő ket ké -
pez ve a „kri ti kus és kre a tív gon dol ko -
dás” pro jekt jé ben ta ní tott. Há ló zat -
épí tés sel is fog lal ko zott – és ezt a zsi -
na ti mun ká ban is foly tat ni sze ret né. 
„Szá mom ra fon to sak az ügyek, de

a leg fon to sab bak az em be rek…” – ez -
zel a gon do lat tal fe jez te be be mu tat -
ko zó be szé dét. Mind ezt a ba jor és a
ma gyar evan gé li kus egy ház part ner -
kap cso la tá ban is így gon dol ja – erő sí -

tet te meg a vá lasz tás utá ni sze mé lyes
ta lál ko zá sunk al kal má val. Szá má ra –
mint aki az elő ző cik lus ban is tag ja volt
a ba jor zsi nat nak – ma gá tól ér te tő dő,
hogy  az  egy há zunk kal  va ló  ele ven
test vé ri kap cso lat gaz da gít ja a ba jor
egy ház nak és zsi na tá nak éle tét, gon -
dol ko dá sát. A foly to nos sá gért ma ga is
kész min dent meg ten ni.
Ba jor or szág fe lé tart va re mél tem,

hogy át ütő ere jű él mé nyek ben lesz
ré szem. Hogy öt le te ket me rít ve a ké -
sőb bi ek ben a ma gyar zsi nat és ál ta -
la egész ha zai egy há zunk vá lasz tá si
rend jét le tud juk egy sze rű sí te ni, élet -
sze rűb bé tud juk ten ni. Nos, öt le te ket
ugyan kap tam, de az a meg nyug ta tó
jó ér zés tölt el, hogy a mi el kép ze lé -
se ink, rü gye ző ter ve ink – a meg fe le -
lő tes tü le tek ko hó já ban meg ér lel ve –
ké sőbb akár ba jor test vé re ink szá má -
ra  is  meg fon tol ha tók  lesz nek.  De
hát ez is le het az egy más tól ta nu lás
mo dell jé nek il luszt rá ci ó ja…
A ba jor zsi na ton az egyes dön té sek

előtt sok-sok bel ső egyez te tés zaj lik.
Há rom  mun ka cso port ra  osz la nak
ilyen kor. Ha son ló gon dol ko dá sú, ha -
son ló  ke gyes sé gű  em be rek  ön ként
vál lal nak  tag sá got  egyik  vagy má sik
mun ka cso port ban.  S  míg  a  zsi nat
min den ülé se nyil vá nos, a mun ka cso -
por tok zárt kör ben vo nul nak vissza. A
tra di ci o ná lis, kon zer va tív cso port mel -
lett  két fé le – ha la dó nak mon dott –
mun ka kö zös ség is mű kö dik. A há rom
kö zül egyik sem kép vi sel szél ső sé ges
ál lás pon tot. Ami től azon ban tar tot -
tam, nem kö vet ke zett be: nem in dult
a sza va zá sok so rán ér dek ér vé nye sí tő
kam pány,  még is  egy ér tel mű en  ki -
nyil vá ní tot ták  kö zö sen  meg for mált
vé le mé nyü ket, ál lás pont ju kat. 
Nem csu pán a vi ta kul tú ra igé nyes

for má ját is mer het tem meg ezek ben az
el já rá sok ban, ha nem a bib li kus gon dol -
ko dás mó dot és az alá za tot is. Szó ban
is el mond tam,  la punk ha sáb ja i ról  is
üzen jük:  le gyen  ál dás  test vér egy há -
zunk új zsi na tá nak szol gá la tán!

g Dr. Ha fen scher Ká roly, 
az MEE Zsi na tá nak lel ké szi el nö ke

Mintegypüspökiktatás…
Be ik tat ták ba jor test vér egy há zunk új zsi na tát

b „Ezazistentiszteletolyan,mintegypüspökiktatás”–ezzelamondat-
talindítottaigehirdetésétdr. Hein rich Be dford-StrompüspökaBajor-
országiEvangélikusEgyházzsinatkezdőistentiszteletén.Bajortestvér-
egyházunkathármanvezetik:apüspök,azsinatésazegyházifőtanács
(Landeskirchenrat),amely–nálunk–azországospresbitériumnakfe-
lelmeg.Március30-ándélutánBayreuthban,agyönyörűOrdenskirché-
benahatévreválasztottzsinattagjaitiktattabeapüspök.Bajortest-
véreinknéltehátazsinatbeiktatásaolyan,mintapüspökiktatás…
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Egy há zunk női misszi ó ja női hét vé gét ren dez Rév fü lö pön, az Or dass La -
jos Evan gé li kus Ok ta tá si Köz pont ban má jus 15–18. kö zött Te remts bé -
két! cím mel. A je lent ke zé se ket má jus 1-jé ig kér jük el jut tat ni a Női Misszi -
ói Szol gá lat cí mé re: 1085 Bu da pest, Ül lői út 24. Ér dek lőd ni a 20/824-2791-
es mo bil szá mon, il let ve a mar ta.pin ter@lu the ran.hu e-mail cí men le het.

Zsedényi Béla 1945 novemberében Nagy Ferenccel, a Nemzetgyűlés elnökével
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sor17. de. 10. (családi) Pelikán András; de. 11. (úrv.) Aradi György; Józsefváros,VIII.,
Üllőiút24. de. fél 11. Románné Bolba Márta; VIII.,Rákócziút57/a de. 10. (szlo vák)
Gu lá csi né Fabulya Hilda; VIII.,KarácsonyS.u.31–33. de. 9. Románné Bolba Már -
ta; Ferencváros,IX.,Gátu.2.(katolikustemplom) de. 11. (úrv., családi) Koczor Ta -
más; Kőbánya,X.,Kápolnau.14. de. 10. (úrv.) Benkóczy Péter; Kelenföld,XI.,Bocs-
kaiút10. de. 8. (úrv.) dr. Blázy Árpád; de. fél 10. (úrv., családi) Gáncs Tamás; de. fél
11. (úrv.) dr. Blázy Árpád; du. 6. (vespera) Gáncs Tamás; XI.,Németvölgyiút138. de.
9. Missura Tibor; XI.,Egyetemiésfőiskolaigyülekezet,Magyartudósokkrt.3. du.
6. (labirintus) Mézes Zsolt; Budagyöngye,XII.,SzilágyiE.fasor24. de. 9. (úrv.) Hor -
váth-Hegyi Áron; Budahegyvidék,XII.,KékGolyóu.17. de. 10. (úrv.) Kecz kó Pál;
de. negyed 12. Molnár Lilla; Angyalföld,XIII.,KassákLajosu.22. de. 10. (úrv.) Kertész
Gé za; Zugló,XIV.,Lőcseiút32.de. 11. (úrv.) Tamásy Tamás; du. 6. (zenés áhítat) Tamásy
Ta más né; XIV.Gyarmatu.14. de. fél 10. Tamásy Tamás; Pestújhely,XV.,Templom
tér de. 10. (úrv.) Szabó B. András; Rákospalota,XV.,Juhosu.28.(kistemplom) de.
10. (úrv.) Ponicsán Erzsébet; Rákosszentmihály,XVI.,Hősöktere10–11. de. 10. (úrv.,
csa lá di) Börönte Márta; Cinkota,XVI.,Rózsalevélu.46. de. fél 11. (úrv.) Bátovszky
Gá bor; Mátyásföld,XVI.,Prodámu.24. de. 9. (úrv.) Bá tovsz ky Gábor; Árpádföld,
XVI.,Menyhértu.42.(reformátustemplom)du. 3. (úrv.) Bátovszky Gábor; Rákoshegy,
XVII.,Tessediktér de. 9. (úrv.) Nagyné Szeker Éva; Rákoskeresztúr,XVII.,Pestiút
111. de. fél 11. (úrv.) Nagyné Szeker Éva; Rákoscsaba,XVII.,Péceliút146. de. 9. (úrv.)
Ko vács Áron; Rákosliget,XVII.,GózonGy.u. de. 11. (úrv.) Kovács Áron; Pestszent-
lőrinc,XVIII.,Kossuthtér3.de. 10. (úrv.) De ák László; Pestszentimre,XVIII.,Rákóczi
út83.(reformátustemplom) de. 8. (úrv.) Deák László; Kispest,XIX.,Templomtér
1. de. 10. (úrv.) Széll Bulcsú; XIX.,Hungáriaút37. de. 8. (úrv.) Széll Éva; Pesterzsébet,
XX.,AdyE.u.89. de. 10. (úrv.) Győ ri János Sámuel; Csepel,XXI.,Deáktér de. fél
11. (úrv.) Zólyomi Mátyás; Budafok,XXII.,Játéku.16. de. 10. (úrv.) Hokker Zsolt; Bu-
dakeszi,Főút155.(gyülekezetiterem)de. fél 10. dr. Fabiny Tibor; Budaörs,Szabadság
út75. de. 10. (úrv.) Endreffy Géza. Összeállította: Balla Mária

A  Rép ce lak–Csá ni gi  Evan gé li kus
Egy ház köz ség vál to za tos tör té ne te a
re for má ció  szá za dá ban  kez dő dött.
Pon to san meg nem ha tá roz ha tó idő -
ben a pat ró nus csa lá dok és az egész
la kos ság evan gé li kus sá vált, így ter -
mé sze tes mó don, ma gá tól ér tő dő en
vet ték bir tok ba a 13. szá zad ban épült
csá ni gi temp lo mot. 
Ko ra be li  for rá sok  ta nús kod nak

ar ról,  hogy Reczés Já nos fő es pe res
1590 kö rül eb ben a temp lom ban két
lel készt or di nált. A ke me ne sal ji es pe -
res 1725. évi ki mu ta tá sa már Rép ce -
la kot je lö li anya gyü le ke zet nek. Ez az
ál la pot azon ban nem tart ha tott so -
ká ig, mert az 1731. évi Ca ro li na Re -
so lu tio kö vet kez té ben csak – a már
1681-ben ki je lölt – ar ti ku lá ris he lye -
ken en ge dé lyez ték a nyil vá nos val lás -
gya kor la tot. 
A  tü rel mi  ren de let  után,  1784-

ben ala kult meg az ura i új fa lui egy -
ház köz ség  szá mos  fi li á val,  köz tük
Rép ce lak kal és Csá nig gal. Az ön ál ló
gyü le ke zet té vá lást a Du nán tú li Egy -
ház ke rü let  1866-ban  en ge dé lyez te.
Az ad di gi kis ora tó ri um igen szűk nek
bi zo nyult, ezért új temp lom épí té sét
ha tá roz ták el. 1869–70 kö zött épült
fel  a  je len le gi  temp lom,  1871-ben
pe dig el ké szült az új or go na. 
A 19. szá zad má so dik fe lé ben az

ön ál ló sult gyü le ke zet már egy ház ke -
rü le ti  és  egy ház me gyei  tiszt ség vi -
se lő ket adott. Ra dó La jos he lyi bir -
to kos  1860-tól  1866-ig,  fia,  Ra dó
Kál mán 1889-től 1899-ig a Du nán tú li
Egy ház ke rü let  fel ügye lő je  volt.  A
temp lom épí tő Kund Sá mu el lel kész
– ké sőbb a Va si Egy ház me gye es pe -

re se – több mint öt év ti ze den ke resz -
tül szol gált, meg ha tá roz va a gyü le ke -
zet ar cu la tát. Szol gá la tát Tar ján Ist -
ván lel kész foly tat ta.
1930-ban az Ágos tai hit val lás ki bo -

csá tá sá nak  négy szá za dik  év for du -
ló já ra tel je sen meg újult a temp lom.
Az újabb  kor szak Smi dé li usz Er nő
ne vé hez kö tő dik. A há bo rú után a lel -
ki és anya gi ro mok el ta ka rí tá sa volt
a leg fon to sabb. Ka pi Bé la püs pök a
rép ce la ki Aj kay-kas télyt egy ház ke rü -
le ti if jú sá gi köz pont nak je löl te ki. A
rö vid ide ig mű kö dő nép fő is ko la mély
nyo mo kat ha gyott a gyü le ke zet éle -
té ben. 

A  rend szer vál to zást  kö ve tő en  a
volt egy há zi in gat la no kat érin tő kár -
pót lá si tör vény nek kö szön he tő en je -
len tős anya gi for rás hoz ju tott a gyü -
le ke zet. Ez ala poz ta meg a fo lya ma -
tos fel újí tást. En nek ke re té ben tel je -
sen meg újult a rép ce la ki és a csá ni -
gi temp lom, az or go na, a rép ce la ki
ima ház és pa ró kia. 2011-ben meg újult
a  vá ros  fő te re,  Lu ther-szo bor ral  is
gya ra po dott. 
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órá tól  is ten tisz te le tet  köz ve tít  a
Ma gyar Te le ví zió 1-es csa tor ná ja a
rép ce la ki evan gé li kus temp lom ból.
Igét hir det Ve rasz tó Já nos lel kész.

Az  in téz mény  is ko la lel ké sze,  dr.
Csep re gi And rás – nyi tó áhí ta tá ban –
ma ga is szí ve sen em lé ke zett vissza di -
ák éve i re, az is ko lai könyv tár ban töl -
tött idők re.
A gim ná zi um igaz ga tó já nak, Haj -

dó Ákos nak a kö szön tő je után Ba lázs -
né Bé nyi Eri ka, a gim ná zi um könyv -
tá ro sa mu tat ta be a je len lé vők nek az
is ko lai bib li o té kát, is mer tet ve az el -
ért ered mé nye ket. Az evan gé li kus is -
ko lai könyv tá ro sok éves mun ka ter ve
alap ján könyv tár hasz ná la ti be mu ta -
tó óra kö vet ke zett, me lyet Ba lázs né
Bé nyi Eri ka egy 5. osz tály szá má ra tar -
tott. A té ma a ké zi könyv tár és a ké -
zi köny vek hasz ná la ta volt. 
Az is ko lai könyv tá ri be mu ta tóóra

ke re té ben  a  ta nu lók  el sa já tí tot ták
az ön ál ló tá jé ko zó dás, is me ret szer -
zés alap ja it, és jár tas sá got sze rez tek
a ké zi köny vek, szak köny vek al kal ma -
zá sá ban.
Ah hoz, hogy a könyv tár hasz ná lat

ter mé sze tes sé vál jon szá muk ra, va -
la mint a könyv tár ba szok ta tás fo lya -
ma tos és elő re ter vez he tő le gyen, a
di á kok a könyv tá ri órá kon is mer ked -
nek meg a könyv tár nyúj tot ta le he -
tő sé gek kel, szol gál ta tá sok kal, és  itt
szer zik meg azo kat az is me re te ket,
ame lyek el en ged he tet le nek a könyv -
tá ri ku ta tó mun ká hoz. 
Hogy mi től ér de ke seb bek, él mény -

gaz da gab bak ezek az órák, mint a ha -
gyo má nyo sak? At tól, hogy a könyv -
tár tel jes ál lo má nyá ban ke res het nek
vá laszt a gye re kek a fel ada tul ka pott

kér dé sek re, és cso port ban dol goz hat -
nak. Ezen kí vül a fel ada tok meg ol dá -
sa moz gó sít ja ké pes sé ge i ket, kész sé -
ge i ket, adott sá ga i kat. Sze mé lyi ség je -
gye ik is vál toz nak a cso port ban va ló
együtt mű kö dés, az együtt dol go zás
so rán. Fi gyel nek egy más ra, el fo gad -
ják a cso port dön té sét, de meg ta nul -
ják ér vé nye sí te ni sa ját aka ra tu kat is,

gon do la ta i kat a cso port szá má ra egy -
ér tel mű vé,  el fo gad ha tó vá  ten ni.
Szám ta lan könyv tá ri is me re tet, ta nu -
lá si mód szert, in for má ció szer zé si el -
já rást sa já tít hat nak így el a ta nu lók. 
Mind ezek re te kin tet tel az óra té má -

ját a ta nu lók me se ke re té ben dol goz -
ták fel. Tün dér szép Ilo na és Ár gyé lus
ki rály fi tör té ne té hez kap cso ló dó öt le -
tek kel te li, já té kos fel ada tok se gí tet ték

szá muk ra az is me ret szer zést. Ba lázs -
né Bé nyi Eri ka ta nár nő könyv tár hasz -
ná la ti szem pont ból igen sok szí nű en és
sok ré tű en hasz nál ta ki a fel dol go zás
nyúj tot ta le he tő sé ge ket az is me re tek
át adá sá ra. Az óra cél ja az volt, hogy a
ta nu lók az is ko lai és a min den na pi élet
prob lé ma hely ze te i nek  meg fe le lő en
tud ják ki vá lasz ta ni a meg ol dást je len -
tő  könyv tá ri  tá jé koz ta tó  se géd le te -
ket, és ké pe sek le gye nek in for má ció -
hor do zó kat ki vá lasz ta ni, in for má ci ó -
kat ke res ni be lő lük. Az óra nem csak el -
ér te cél ját, ha nem a kol lé gák szá má ra
mun ká juk hoz „jó gya kor lat ként” hasz -
no sít ha tó öt le te ket is adott. 
A szak mai nap vé gén sor ke rült az

ak tu á lis prob lé mák meg be szé lé sé re,
in for má ció cse ré re is. Vé gül tan tárgy -
gon do zó ként  e  so rok  író ja  fog lal ta
össze a kol lé gák nak az is ko lai könyv -

tár ral  kap cso la tos  el vá rá so kat,  a
szak mai nap és a be mu ta tó óra ho za -
dé ka it. Az evan gé li kus is ko lai könyv -
tá ra ink ban dol go zó min den könyv -
tá ros mun ká já nak cél ja, hogy ta nu -
ló ink rend sze res, sok ol da lú könyv tá -
ri te vé keny sé gé vel ala kul jon ki biz tos
hasz ná lói ma ga tar tá suk.

g Ba logh Krisz ta 
is ko lai könyv tá ri szak ér tő

TündérszépIlonaakönyvtáriórán
Evan gé li kus is ko lai könyv tá ro sok szak mai nap ja

b Akönyvtáreszközszintűhasználatanemcsakésnemelsősorbanameg-
tanulttantárgyiismeretekbővítésétszolgálja,hanematudáshozvezető,
alkotó,fejlesztőcélúmódszerek,aszellemimunkatechnikájánakelsa-
játítását.Akönyvtárlégköre,apolcokrólleemelhetőkötetekközelsége,
azebbenaközegbenvégzetttanulás,játékosmunkavégzésvégsősoron
hozzásegítiatanulókatazélethosszigtartótanuláspozitívértelmezésé-
hez,elfogadásáhozésműveléséhez.Azevangélikusiskolaikönyvtárosta-
nárokmunkájátvolthivatvasegíteniazaszakmainap,amelynekmárci-
us29-énaBudapest-FasoriEvangélikusGimnáziumadottotthont.
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Ami kor eze ket a so ro kat írom, ép pen
vé ge a Föld órá ja el ne ve zé sű ak ci ó -
nak. Ez vi lág mé re tű kez de mé nye zés,
amely meg pró bál ja fel hív ni az em be -
rek,  vál la la tok,  in téz mé nyek,  kor -
má nyok  fi gyel mét  a  kör nye zet -
szennye zés és a túl fo gyasz tás okoz -
ta  prob lé mák ra.  Az  ak ció  ke re té -
ben ar ra ké rik a részt ve vő ket, tá mo -
ga tó kat, hogy min den év már ci u sá -
nak utol só szom bat ján es te vi lág szer -
te kap csol ják le egy órá ra a fö lös le -
ges vi lá gí tást, és áram ta la nít sák az
elekt ro mos ké szü lé ke ket. 
2007 óta egy re több nagy vá ros ban

al szik ki a dísz ki vi lá gí tás egy órá ra. Lát -
vá nyos ság lett a le kap cso lás ból. Idén
162 or szág hét ezer vá ro sa csat la ko zott
az ak ci ó hoz. Sö tét ség be bo rult töb bek
kö zött a pá ri zsi Eif fel-to rony, a va ti kán -
vá ro si  Szent  Pé ter-ba zi li ka,  a  San
Fran cis có-i  Gol den  Ga te  híd,  Ma -
gyar or szá gon is több vá ros ban bo rul -
tak sö tét be az épü le tek. Egy ér tel mű,
hogy a Föld órá ja kez de mé nye zés si -
ke res, egy re több vá ros csat la ko zik az
ak ci ó hoz, és eze ken az ese mé nye ken
ke resz tül ta lán egy re több em ber hez jut
el a kör nye zet tu da tos ság fon tos sá ga.
Ugyan ak kor az év 8760 órá já ból ez

az ak ció csak egyet len órát je lent, te -
hát  csu pán  szim bo li kus nak  mond -
ha tó a le kap cso lás. Pe dig ép pen az len -
ne a lé nyeg, hogy mi nél to vább fenn -
tart ha tó le gyen a fo gyasz tás csök ken -
tés.  Le het,  hogy  ki sebb  lé pé sek kel
elő rébb jut hat nánk. Sok he lyen min -
den éj sza ka ki vi lá gít ják a temp lo mo -
kat, sok evan gé li kus gyü le ke zet ben is.
A ki sebb te le pü lé se ken, de akár a na -
gyobb  vá ro sok ban  is  gond  nél kül
meg old ha tó  len ne,  hogy  éj fél  után
le kap csol ják a temp lo mo kat meg vi lá -
gí tó  reflek to ro kat.  A  gyü le ke ze tek
szá má ra je len tő sen csök ken het ne az
áram fo gyasz tás, és csök ken het né nek
azok a ká ros kör nye ze ti ha tá sok, ame -
lye ket az éj sza kai meg vi lá gí tás okoz.
Mert  az  ener gia fo gyasz tás  mel lett
ezek is fon to sak. 

Öko ló gi ai  fény szennye zést  kelt
min den  olyan  mes ter sé ges  fény,
amely az öko szisz té mát va la mi lyen
mér ték ben ká ro san be fo lyá sol ja. Az
ál la tok nál a prob lé mát a fény von zó-
vagy tá vol   tar tó ha tá sa okoz za. Az
erős  meg vi lá gí tás  szá mos  ál lat faj
ese té ben gá tol ja a re pü lést, a tá jé ko -
zó dást, a lá tást, a ván dor lást, a sza -
po ro dást. Rá adá sul az erős fény meg -
za var ja az élő lé nyek bio rit mu sát is. 
A  ten ge ri  tek nő sök  leg na gyobb

to jás ra kó  he lye  az  Egye sült  Ál la -
mok ban, a flo ri dai ten ger par ton ta -
lál ha tó. A fi a tal tek nő sök az éj sza kai
sö tét ség vé del mé ben búj nak elő a ho -
mok ban lé vő to já sok ból, és mász nak
a ten ger be. A ten ger irá nyát a víz fe -
lü let ről vissza ve rő dő csil lag-, eset leg
hold fény  ha tá roz za  meg.  A  part
men ti szál lo da sor mes ter sé ges fé nye -
i nek ha tá sá ra a tek nő sök rossz irány -
ba in dul nak, és így egy re in kább el -
tá vo lod nak a ten ger től, ami pusz tu -
lá suk hoz ve ze t. 
A mes ter sé ges meg vi lá gí tás okoz -

ta „ál lan dó nap pal” fel bo rít ja a ma -
da rak bio rit mu sát: a nap pa li ma da -
rak  éj sza ka  is  ak tí vak,  éne kel nek,
táp lál koz nak.  Köz ve tett  ha tá sú  az
utak men tén ál ló lám pák ro var csa lo -
ga tó ha tá sa, amely az utak kö ze lé be
vonz za  a  ma da ra kat,  így  gyak ran
au tó gá zo lás ál do za ta i vá vál nak. Ván -
dor lás köz ben el ső sor ban az éj sza ka
vo nu ló és alap ve tő en a csil la gos ég -
bolt alap ján tá jé ko zó dó fa jok ve szé -
lyez te tet tek, ame lyek nek a tá jé ko zó -
dá sát  meg za var ják  a  mes ter sé ges
fény for rá sok, ez pe dig hi bás ori en tá -
ci ó hoz ve zet het.
A  ma da rak  szá má ra  a  ki vi lá gí -

tott, ma gas ob jek tu mok je len tik a leg -
na gyobb prob lé mát, mint pél dá ul a
fel hő kar co lók, kom mu ni ká ci ós tor -
nyok,  híd pil lé rek,  dísz ki vi lá gí tott,
fény ár vi lá gí tott épü le tek. A ma da ra -
kat az ilyen ob jek tu mok vonz zák, tá -
jé ko zó dá su kat meg za var ják. Ez üt kö -
zés hez ve zet het, ami ál ta lá ban a ma -

da rak pusz tu lá sá val jár. Észak-Ame -
ri ká ban el vég zett vizs gá la tok alap ján
éven te mint egy négy-öt mil lió ma dár
pusz tul el ilyen mó don. Egy is mert
egye di eset ben egy ki vi lá gí tott té vé -
to rony  egyet len  éj sza ka  húsz ezer
ma dár pusz tu lá sát okoz ta.
Nem csak az ál la tok ra, ha nem az

em ber re is ve szélyt je lent het a fény -
szennye zés.  Vi lág szer te  el vég zett
vizs gá latok  is  kap cso la tot  ta láltak
bi zo nyos da ga na tos meg be te ge dé sek
elő for du lá sá nak  nö ve ke dé se  és  az
em be re ket  a  pi he né si  idő szak ban
érő  mes ter sé ges  meg vi lá gí tás  kö -
zött.  Az  éj sza ka  fo lya mán  a  fény
vissza fog ja a me la to nin hor mon ter -
me lé sét,  amely  az  egyik  alap ve tő
an ti oxi dáns, a rák ki ala ku lá sa el len is
vé del met nyújt.
Fon tos len ne te hát, hogy ne csu -

pán az év egyet len órá já ra ik tas suk
ki  a  fény szennye zést  a  kör nye ze -
tünk ből. Ki sebb  lé pé sek kel  sok kal
töb bet tud nánk ten ni! In dít sunk el
egy kez de mé nye zést a Ma gyar or szá -
gi Evan gé li kus Egy ház gyü le ke ze te -
i ben, hogy ott, ahol a  temp lom ki
van  vi lá gít va,  éj fél  után  min den
éjjel  kap csol ják  le  a  ref lek to ro kat!
Éjsza ka már va ló szí nű leg nem so kan
akar nak gyö nyör köd ni a ki vi lá gí tott
épü le tek ben. Vár juk a gyü le ke ze tek
vé le mé nyét a kez de mé nye zés ről, és
hogy be kap cso lód ná nak-e egy ilyen
ak ci ó ba, amely éven te sok-sok órát
je len te ne  ener gia meg ta ka rí tás ban
és  kör nye zet tu da tos ság ban  egy -
aránt!

g Sán ta Ani kó
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„Test és lé lek? Ter mé ke ink a test egész sé gét szol gál ják,
da los köny vem a lé lek egész sé gét táp lál ja. A mi csa lá -
dunk ban szok tunk éne kel ni. Ma gunk kö zött vagy ba -
rá tok kal, jó ked vünk ben vagy ün ne pek kor. Van ab ban
erő és sze re tet, va la hogy tény leg ben ne van a bol dog -
ság, bár ki ki pró bál hat ja! Jó vol na, ha mi nél töb ben és
töb bet  éne kel nénk!”  –  vall ja  Bé res Jó zsef, a  Bé res
Gyógy szer gyár el nö ke.
Bé res Jó zsef Szép ma gyar ének cí mű köny ve egye -

dül ál ló gyűj te mény gyer mek da lok ból, nép da lok ból, né -
pi es és mű da lok ból, il let ve egy há zi éne kek ből. A da -
los könyv 580 ol da lon 430 éne ket tar tal maz kot tá val,
ma gya rul és an go lul. Kü lön le ges sé ge, hogy az éne ke -
ket na gyon sok ér de kes és hasz nos in for má ci ó val, ma -
gya rá zat tal lát ta el a szer ző. 
A könyv höz tar to zó hang zó anyag két mp3 for má -

tu mú  CD, mely  az  éne kes könyv  va la mennyi  da lát 

– min den vers szak kal és szö veg vál to zat tal együtt –
tar tal maz za. 
E da los könyv és CD cél ja – az ének lés örö mén túl –

a ma gyar em be rek, csa lá dok, kö zös sé gek éne kes ha -
gyo má nya i nak meg óvá sa és ter jesz té se a hét köz na pok -
ban és a je les al kal ma kon egy aránt, így hús vét, pün kösd
ün ne pén is.

A könyv és a CD meg vá sá rol ha tó a na gyobb köny ves -
bol tok ban, web áru há zak ban.

HúsvétikÖnyvajánló

BéresJózsef:Szépmagyarének

evél&levél&levél

HatártalankapcsolatokaCelldömölkiBerzsenyidániel
Gimnáziumésszakképzőiskolában
A Cell dö möl ki Ber zse nyi Dá ni el Gim ná zi um és Szak kép ző Is ko la 10. A osz -
tá lyá nak osz tály fő nö ke, Fó di Ge or gi na Vi vi en ta nár nő még a ta va lyi tan év -
ben nyúj tott be pá lyá za tot a Beth len Gá bor Alap ke ze lő höz a „Ha tár ta la nul!”
prog ram ra. A pá lyá zat idő köz ben az Em be ri Erő for rá sok Mi nisz té ri u má nak
fel ügye le te alá ke rült. A pro jekt ben nyolc van di ák és nyolc kí sé rő ta nár vesz
részt fe le-fe le arány ban Cell dö mölk ről, il let ve Er dély ből. Mind er re csak nem
há rom mil lió-két száz ezer fo rin tot nyert az is ko la.
A cell dö möl ki ek őszi er dé lyi tú rá ja után idén már ci us 20-án ér ke zett meg

a szé kely cso port a csík dán fal vi Pe tő fi Sán dor Is ko la köz pont ból vá ro sunk ba.
Az el ső nap te le pü lé sünk meg is me ré sé vel telt. Meg te kin tet ték a kegy temp lo -
mot és a kincs tá rat Kir ner An tal Zol tán atya ve ze té sé vel, a pol gár mes te ri hi -
va talt Fe hér Lász ló pol gár mes ter és Söp tei Jó zsef né al pol gár mes ter ka la u zo -
lá sá val, a bel vá rost, kul tu rá lis in téz mé nye ket, il let ve a rom temp lo mot.
A má so dik na pon a Ná dasdy-vá rat ke res tük fel Sár vá ron, majd Ost ffy asszony -

fá ra utaz tunk, ahol a ka to nai te me tő tör té ne té vel, a Pe tő fi-szo bá val, il let ve a Pan -
nó nia Ring gel is mer ked tünk Mi há csi Sza bolcs pol gár mes ter ve ze té sé vel. Es te
kö zös tánc ház zal, éj sza ká ba nyú ló mo zi zás sal ért vé get a ven dég cso port nap ja.
Szom ba ton a sü me gi vár meg hó dí tá sa után keszt he lyi mú ze um tú rán kon a

mar ci pán mú ze um ban, a Fes te tics-kas tély ban, a lo vas ko csi-mú ze um ban, a va -
dá sza ti ki ál lí tá son, va la mint a Ba la ton Mú ze um ban sze rez het tek él mé nye ket
ven dé ge ink. Meg cso dál hat ták a nap fény ben csil lo gó ta va szi Ba la tont is.
Va sár nap a Ság hegy re vit tük a csík dán fal vi is ko lá so kat. A Vul kán Park -

ban föld raj zi ér de kes sé ge ket is mer tek meg, ki pró bál hat ták, mi lyen vul kano -
ló gus nak len ni. Es te nép me sét ír tunk, ter mé sek ből ki rak tuk a ma gyar cí mert
és a csík dán fal vi zász lót is.
Hét főn a szom bat he lyi Ise um ban az óko ri ró mai élet tel is mer ked tek, majd

Kő sze gen tet tek sé tát. A Ju ri sich-vár ban tör té nel mi is me re te i ket bő ví tet ték,
majd imát mond tak a Jé zus Szí ve-temp lom ban.
Ked den a ge ren csé rek föld jén, Ma gyar szom bat fán jár tunk. Nagy él ve zet tel

ké szí tet ték a di á kok a ko ron go zott edé nye ket. A fa lu ház meg te kin té se után át -
sé tál tunk a gö dör há zi ha rang láb hoz, majd a ve le mé ri Ár pád-ko ri temp lom ba
men tünk. Ez úton sze ret nénk kö szö ne tet mon da ni azok nak, akik pro jek tün -
ket még tá mo gat ták: az Apá czai Ki adó Kft.-nek, Fe hér Lász ló pol gár mes -
ter nek, Söp tei Jó zsef né al pol gár mes ter asszony nak, a Swi e tel s ky Vas út tech -
ni ka Kft.-nek, a We wal ka Kft.-nek, a Lö li ká vé zó nak, Pál né Hor váth Má ri -
á nak, va la mint Baj ner né Haj ba Ge or gi ná nak.

Fó di Ge or gi na Vi vi en pro jekt ve ze tő

európaitavasz–március15.déván
A szar va si Vaj da Pé ter Evan gé li kus Gim ná zi um di ák jai 1999 óta rend sze re sen
részt vesz nek a ro má ni ai Hu nyad me gyei már ci us 15-ei ün nep sé ge ken. Az idén
már ci us 14-én negy ven négy di ák és há rom kí sé rő in dult út nak Dé vá ra. A 9.
A és a 9. B osz tály nak ez lett a gim ná zi u mi évek el ső ki rán du lá sa. Két „újonc”
osz tá lyunk ez zel az út tal ka pott le he tő sé get ar ra, hogy meg is mer ked jen test -
vér is ko lánk kal, a Tég lás Gá bor El mé le ti Lí ce um mal és a Rá kó czi Szö vet ség is -
ko lánk ban mű kö dő he lyi if jú sá gi szer ve ze té nek mun ká já val is.
El ső nap – az egy órás idő el to ló dás mi att – ép pen a mú ze um nyi tá sá ra ér -

tünk Nagy sza lon tá ra. A Cson ka-to rony ban mű kö dő Arany Já nos Mú ze u mot
igaz ga tó ja, Dar va si Zol tán mu tat ta be. A rend kí vül él ve ze tes tár lat ve ze tés
so rán di ák ja in kat is be von ta a mun ká ba: volt ki ne ve zett igaz ga tó úr, de Arany,
Pe tő fi, Szend rey Jú lia, Arany La ci ka is „élet re kelt”. 
Nagy sza lon tá ról az Er dé lyi-pe rem hegy ség fe lé utaz tunk to vább. Kis koh

mel lett, a Med ve-bar lang nál áll tunk meg. A bar lan gi tú ra le he tő sé get adott
egy rö vid, rend kí vü li föld rajz órá ra. 
Több mint há rom száz ki lo mé te res uta zás után, es te ér tünk Dé vá ra. A Szent

Fe renc Ala pít vány ko los to rá nál áll tunk meg, hogy át ad juk aján dé ka in kat. Di -
ák ja ink ad vent kor cso kit gyűj töt tek a ko los tor ban élő gye re kek nek, de cem -
be ri lá to ga tá sunk kor többdo boz nyi cso ko lá dét ad tunk át – most me se köny -
vek kel ér kez tünk. Dé vai szál lá sunk ról és el lá tá sunk ról test vér is ko lánk, a Tég -
lás Gá bor El mé le ti Lí ce um gon dos ko dott. 
Már ci us 15-én, reg ge li után Vaj da hu nyad ra men tünk. Az év ről év re gya -

ra po dó, szé pü lő ki ál lí tás be te kin tést en ge dett a kö zép kor vi lá gá ba a lo vag -
te rem től a bör tö nig.
Dé ván az ün nep ség idén dél ben kez dő dött a Tég lás-lí ce um au lá já ban. Az

ün nep sé get Wink ler Gyu la eu ró pai par la men ti kép vi se lő nyi tot ta meg. Be -
szé dé ben  azt  hang sú lyoz ta,  hogy  fon tos  a  szór vány ban  élő  ma gyar ság
meg ma ra dá sa s en nek ér de ké ben min den szin ten az ér dek kép vi se let ér vé -
nye sí té se. Az ün ne pi mű sort a lí ce um di ák jai ad ták. Ver sek és da lok fü zé -
ré vel em lé kez tek meg már ci us idu sá ról. 
Az elő ző évek hez ha son ló an idén is részt vet tünk a mű sor ban. Si mon Ist -

ván Kos suth-to bor zó 48-ból cí mű ver sét Sa la mon Pé ter mond ta el. A mű sor
vé gén me leg sza vak kal és nagy taps sal kö szön ték meg Pé ter nek a sze rep lést. 
Ebéd után a re for má tus te me tő be sé tál tunk, ahol a ko szo rú zá si ün nep sé -

gen több me gyei és vá ro si ve ze tő is be szé det mon dott, majd az ün nep lők kel
együtt mi is el he lyez tük az em lé ke zés ko szo rú it. Dél után a vár ban tett rö vid
lá to ga tá sunk után cso por tunk ket té vált. A leg töb ben az él mény für dő ben va -
ló für dő zést vá lasz tot ták, de so kan in dul tak vá ros né ző sé tá ra is. Es te tér tünk
vissza szál lás he lyünk re. 
Va sár nap, reg ge li után kö szön tünk el ven dég lá tó ink tól, és ha za in dul tunk.

El ső ál lo má sunk Gyu la fe hér vár volt. Az idő já rás nem ked ve zett a sé tá nak,
erős, hi deg szél fújt. A csil lag ala kú vár fa la it és a vár ár kot az utób bi két év -
ben fel újí tot ták, a bel ső vár új dísz bur ko la tot ka pott, és több köz té ri szob -
rot is el he lyez tek a sé tá ló tu ris ták nagy örö mé re. Mi a Szent Mi hály-szé kes -
egy ház ban, Er dély leg je len tő sebb ro mán ko ri épü le té ben tet tünk rö vid lá -
to ga tást. Itt he lyez tük el má sik ko szo rún kat a Hu nya di-szar ko fá gon.
Gyu la fe hér vár után Tor dán áll tunk meg. A ked ve zőt len idő já rás mi att a

ha sa dék he lyett a só bá nyá ba men tünk. A bá nya mé re tei, ti zen há rom eme -
let nyi lép csői és az át ala kí tás so rán épí tett lát vány lift, óri ás ke rék min den -
ki nek tet szett. Nem hagy tuk ki a vissz hang ter met sem. Tor da után már csak
két rö vid pi he nő re áll tunk meg Kö rös főn és a Ki rály-há gón. Fá rad tan, de jó -
ked vű en ér tünk ha za es te Szar vas ra.

Ki tul jak Esz ter szer ve ző  ta nár
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6.40/DunaTv
Világ-Nézet
Ábrahám gyermekei
8.00/CivilRádió(Budapest)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(www.civilradio.hu)
9.30/ZDF(német)
Evangélikus istentisztelet
közvetítése Magdeburgból
10.00/M1
Evangélikus magazin
10.04/Kossuthrádió
Metodista istentisztelet
közvetítése Budapestről, 
a felsőerdősori imaházból
Igét hirdet: Jávor Ferenc lelkész
10.35/DunaTv
Lyukasóra (irodalmi műsor)
11.45/M1
Református ifjúsági műsor
19.00/M1
Választás 2014

HÉTFŐ

13.16/Bartókrádió
A Budapesti Filharmóniai
Társaság Zenekarának
hangversenye
13.30/Kossuthrádió
Erős vár a mi Istenünk!
Az evangélikus egyház félórája
16.00/PaxTv
Visszafele nem lehet menni
Frenkl Róbert
16.15/DunaWorld
Metodista ifjúsági műsor
20.00/DunaWorld
120-as tempó
(magyar játékfilm, 1937) (70’)
21.10/DunaWorld
Szent Kristóf kápolnája
(magyar tévéfilm, 1984) (101’)
22.05/DunaWorld
Ösvény a Viharsarokban
(magyar dokumentumfilm)
23.20/M1
Aranymetszés
(kulturális magazinműsor)

KEDD

7.35/DunaTv
Fejezetek Magyarország
közlekedéstörténetéből
(magyar ismeretterjesztő
sorozat)
Légi utakon
12.00/PaxTv
Békesség hírnöke
(magazinműsor)
14.30/Bartókrádió
Népzene – távolról
Többszólamúság
20.00/PaxTv
Kút (élő interaktív műsor)
20.15/M3
Illatos út a semmibe
(magyar tévéfilm)
21.30/DunaWorld
Jutalomutazás
(magyar játékfilm, 1974) (80’)
2.10/TV2
Történetek az elveszett
birodalomból
(magyar játékfilm, 2004) (57’)

SZERDA

10.00/Bartókrádió
Hang-fogó
Maire-Claire Alain orgonál
13.06/Kossuthrádió
Homályból homályba
Németh László 
önéletrajzi írásából
13.30/Kossuthrádió
,,Tebenned bíztunk 
eleitől fogva...’’
A református egyház félórája
14.40/DunaWorld
Borvacsora
A balatonfüredi borvidék
18.30/M1
A következő! (kvízműsor)
20.00/DunaWorld
Hogy volt?!
Schubert Éva 
televíziós felvételeiből
21.45/DunaTv
Megetetett társadalom
(amerikai–angol játékfilm,
2006) (108’)

CSÜTÖRTÖK

12.00/Kossuthrádió
Déli harangszó 
az egyházasdengelegi
evangélikus templomból
16.30/DunaWorld
Család-barát (magazinműsor)
19.35/Bartókrádió
Kapcsoljuk a Bartók Béla
nemzeti hangversenytermet
Mozart: 
C-dúr (Koronázási) mise
21.50/DunaTv
Isztambul
(magyar–holland–ír–török
játékfilm, 2011) (96’)
22.00/DunaWorld
Régészeti szenzáció 
az Urálon túli sztyeppén
23.00/Bartókrádió
Ars nova – 
a XX–XXI. század zenéje
23.45/M1
Történetek a nagyvilágból
(nemzetközi riportmagazin)

PÉNTEK

10.00/Bartókrádió
Hang-fogó
Poulenc: Stabat Mater
10.00/PaxTv
Jün testvér (portréfilm)
14.30/Bartókrádió
Népzene itthonról
Versmaraton
15.00/DunaWorld
Szerelmes földrajz
Fabiny Tamás – Weöres Sándor
18.10/DunaWorld
Beszélő emlékházak
(magyar ismeretterjesztő sorozat)
Márai Sándor emlékhelyei
19.35/M3
Szakíts helyettem
(magyar tévéjáték)
21.35/DunaTv
A papa szolgálati útra ment
(jugoszláv játékfilm, 1985) (129’)
22.10/DunaWorld
Szabadság tér ‘89
(történelmi magazin)

SZOMBAT

7.40/DunaTv
Élő egyház (vallási híradó)
16.00/PaxTv
Zsoltárok – Az Ószövetség
imádságos könyve
16.35/M3
Játék határok nélkül 1995
18.35/DunaTv
Fölszállott a páva
(népzenei tehetségkutató műsor)
20.20/M1
Schindler listája
(amerikai filmdráma, 1993)
(187’)
21.04/Kossuthrádió
Rádiószínház
Istenem
21.35/DunaWorld
A királyné nyakéke
(amerikai történelmi film,
2001) (113’)
21.55/DunaTv
Nem félünk a farkastól
(amerikai játékfilm, 1966) (124’)

VASÁRNAP

9.40/M1
Biblia és irodalom
139. zsoltár
10.00/Bartókrádió
Közvetítés Rómából, 
a lutheránus egyházközség
templomából
A Concerto Romano
virágvasárnapi hangversenye
10.00/M1
Református magazin
11.00/M1
Virágvasárnapi evangélikus
istentisztelet közvetítése
Répcelakról
Igét hirdet: 
Verasztó János lelkész
(ismétlés: 23.45 / Duna World)
11.30/MezzoTv
Bach: Húsvéti kantáták
20.00/Bartókrádió
Kapcsoljuk Rigát, 
a Szent János-templomot
Kristine Adamaite orgonál

VASáRNAPTÓLVASáRNAPIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból április 6-ától április 13-áig

vasárnap(április6.)
Tisz ta és szep lőt len ke gyes ség az Is ten és Atya előtt ez: meg lá to gat ni az ár vá -
kat és az öz ve gye ket nyo mo rú sá guk ban. Jak 1,27 (Péld 21,3; Mk 10,35–45; Zsid
5,7–9; Zsolt 43) „Ne kem már nincs mi ből ad nom” – mond juk, és be zár kó zunk
a ma gunk pok lá ba. Is ten azon ban más ként lát ja. Ak kor gyó gyul ha tunk ki a ba -
junk ból, ha má sok fe lé for du lunk, ha ki nyit juk az aj tót-ab la kot, és be en ged -
jük a fényt. Mert ál dás for rá sá vá te szi Is ten azt, ha nem a ma gunk ba ját dé -
del get jük, ha nem me gyünk, oda ha jo lunk, se gí tünk, szó lunk. Ki de rül, hogy még -
is csak van mi ből ad nunk, mert köz ben ne künk is fo lya ma to san ad nak.

Hétfő(április7.)
Nem ti vá lasz tot ta tok ki en gem, ha nem én vá lasz tot ta lak ki, és ren del te lek
ti te ket ar ra, hogy el men je tek és gyü möl csöt te rem je tek, és gyü möl csö tök meg -
ma rad jon. Jn 15,16 (Ézs 41,9; Zsid /6,20/7,1–3/16–17/24–27; Jn 16,16–24) Ez
a ki vá lasz tás iga zi ke gye lem. Rá éb red ni, hogy el in dul ha tok – mint ha Is ten
rám mu tat na sze mé lye sen: „Szük sé gem van rád. A gon do la ta id ra, a sza va -
id ra, a tet te id re. Menj, és én ve led le szek, ve zet lek, és so ha nem hagy lak el.”
Lu ther is be szél a hit ből mint egy spon tán fa ka dó jó cse le ke de tek ről, ame -
lye ket nem az ér dem szer zés cél já val tesz az em ber. S még va la mi: gyü möl -
csöt nem le het „csi nál ni”, az te rem. Ad junk há lát azért, hogy ránk is gon dot
vi sel az a Ker tész, aki nek gon dos ko dá sa, él te tő fé nye, ön tö zé se, táp lá lá sa, sze -
re te te ter mő vé tesz min ket. 

kedd(április8.)
Pál ír ja: Há lát adok az én Is te nem nek, va la hány szor meg em lé ke zem ró la tok, és
min den kor min den kö nyör gé sem ben öröm mel imád ko zom mind nyá ja to kért. Fil
1,3–4 (Ézs 66,10; Jób 19,21–27; Jn 16,25–33) Pál annyi szor és olyan lel ke sí tő en
hasz nál ja az öröm szót! A ke resz tény ség nem az Is ten től és a bün te tés től va ló
fé le lem, a szi go rú sza bá lyok, a le mon dás, a gyász, a kor lá tok er de jé nek val lá -
sa. El mond ha tat lan árat adott Jé zus a ke resz ten azért, hogy mi, akik ek kép pen
tő le kap tuk az éle tet, im már fel sza ba dul tan örül hes sünk. Van mi nek: az evan -
gé li um öröm hír, és ma ga Jé zus is na gyon tu dott örül ni, há lát ad ni. Mi, akik az
öröm hírt kap tuk, és akik nek fel ada tunk, hogy ter jesszük, te gyük ezt öröm mel! 

szerda(április9.)
Tü rel mes az Úr, de nagy a ha tal ma; nem hagy az Úr bün te tés nél kül.Náh 1,3a
(Róm 2,4; Zsid 9,11–15; Jn 17,1–5) Haj la mo sak va gyunk vissza él ni az irán tunk
ta nú sí tott tü re lem mel. Hí vő em ber ként is hány szor szo mo rít juk el Is tent go -
nosz gon do la ta ink kal, tet te ink kel, sza va ink kal, ame lyek nek a kö vet kez mé nye -
i ről tud ni sem aka runk, váll vo no ga tás sal mond juk, majd meg bo csát, hi szen
em be rek va gyunk, vét ke zünk. De Is ten nem azért nyúj ta fe lénk ke gyel mét, ad
bűn bo csá na tot, hogy mi en nek „bir to ká ban” úgy él jünk, ahogy csak aka runk!
A go nosz ha tal má ban va gyunk, ha nem tisz tán, őszin tén, a fény ben élünk, ha
nem érez zük meg, mi cso da aján dék és le he tő ség a jó ra az is te ni ke gye lem! A
hit meg mu tat ja azt is, hogy nem a bün te tés től va ló fé le lem mo ti vál a jó ra, ha -
nem az Is ten irán ti őszin te sze re tet. Kö szön jük meg, hogy min den nap ka punk
új esélyt, hogy ne bá na tot, ha nem örö met sze rez zünk Atyánk nak.

Csütörtök(április10.)
Az Úr be szé de meg ma rad örök ké. 1Pt 1,25 (Zsolt 105,8; 1Kor 2,1–5; Jn 17,6–13)
Min den mu lan dó – mond ja a Pré di ká tor, és ez zel mind annyi an tisz tá ban va -
gyunk. Még sem a „min den hi á ba va ló ság” ér zé se töl ti be a hí vő em bert, hi szen
az óko ri szer ző is rá mu tat: az is ten fé le lem, a te rem tő Is ten be szé de, szent igé -
je és az ál ta la ne künk adott aján dé kai te szik az em be ri éle tet ér tel mes sé, nél -
kü le sem mit sem ér a vi lág min den gyö nyö rű sé ge. Így van ez még in kább, ami -
óta Jé zus test té lett, kö zénk jött, és evan gé li u mot hir de tett. Az ő sza va so ha
el nem mú lik. Amint az Úr, úgy min den ígé re te ve lünk lesz a vi lág vé ge ze té -
ig. Ha eb ből élünk, ak kor a bol dog ság és a biz ton ság he lye ez az élet. 

péntek(április11.)
Jé zus Krisz tus mond ja: „Nem a ma gam aka ra tát ke re sem, ha nem an nak az
aka ra tát, aki el kül dött en gem.” Jn 5,30 (2Krón 18,13; Zsid 10,1.11–18; Jn 17,14–
19) Sok szor nem ért jük, hogy mi mi ért tör té nik ve lünk. Ami kor nem lát juk
az ér tel mét a csa pá sok nak, egyé ni vagy kö zös sé gi meg pró bál ta tá sok nak, va -
jon ak kor is ke res sük-e, el fo gad juk-e Is ten aka ra tát, vagy a ma gunk „okos -
sá ga, böl cses sé ge” sze rint me gyünk to vább? Ki mond juk-e: „Ne az én aka -
ra tom le gyen meg, ha nem a ti éd”? A vég ső cél hoz, a jó be tel je se dé sé hez Is -
ten aka ra tán át ve zet az út. Bár csak en ged nénk ma kacs, ke mény, da cos énünk -
ből, és alá zat tal ten nénk min dent Is ten ke zé be! Ha mar meg lát nánk, hogy min -
den ja vunk ra szol gál, ami tő le ér ke zik…

szombat(április12.)
„Ha ha ra gusz tok is, ne vét kez ze tek”: a nap ne men jen le a ti ha ra go tok kal. Ef
4,26 (Zsolt 37,8; Jel 14,1–3/4–5/; Jn 17,20–26) A lel künk meg tisz tí tá sa a ha -
rag, gyű lö let, bosszú vágy, irigy ség stb. ár tó ér zé se i től éle tet ment het. Mert
ezek pusz tí tó, élet el le nes ér zel mek: az or vos tu do mány már bi zo nyí tot ta, hogy
a  ha lá los  kór ok  ki ala ku lá sá hoz  hoz zá já rul nak  a  lé lek ben  fel gyü lem lett
szennye ző tar tal mak. A Szent írás – mai igénk ben pél dá ul Pál – mi lyen gon -
do san szí vünk re he lyez te ezt év ez re dek kel ez előtt… S mi még is annyi szor
öl jük így ma gun kat és má so kat. He lyet te le gye nek lel ki gya kor la tok, imák,
me di tá ci ók és meg bo csá na ti tu dás és bo csá nat ké rés.

g Kő há ti Do rottya

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

Ra dos né Len gyel An na
or szá gos fel ügye lő-he lyet tes, 

a Dé li Egy ház ke rü let fel ügye lője
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taizé-ima
ésénekegyüttlét

A  rá kos szent mi hály–sas hal mi
evan gé li kus  gyü le ke zet ben  (1161
Budapest, Hő sök te re 10–11.) min -
den hó nap má so dik kedd jén, leg -
kö ze lebb április 8-án, 19 órá tól Ta -
izé-ima és ének együtt lét. Min den
al ka lom mal van ige hir de tés is. In -
for má ció: gyer tya feny.lu the ran.huevangélikusmagazinamagyartelevízióban

Áp ri lis 6-án, va sár nap az M1-en 10 óra kor kez dő dik az Evan gé li kus ma -
ga zin. Is mét lés: áp ri lis 9-én, szer dán a Du na World csa tor nán 15.55-kor.
Szer kesz tő: Nagy Lász ló, ren de ző: Hor váth Ta más.

A Bé csi ka pu té ri evan gé li kus temp lom ká pol ná já ban (Bu da pest I. ker.,Tán -
csics Mi hály u. 28.) min den hó nap el ső hét fő jén 19 órai kez det tel sza -
bad egye te mi elő adá sok han goz nak el. A kö vet ke ző al ka lom áp ri lis 7-én
lesz. Ko nok Ta más Kos suth-dí jas fes tő mű vész Szak ra li tás és gyó gyí tó erő
a kor társ mű vé szet ben cím mel tart elő adást. Az est há zi gaz dá ja dr. Fa -
bi ny Ta más püs pök. A szer ve zők min den ér dek lő dőt szí ve sen lát nak.

HÍREK, HIRDETÉSEK

meghívóalepramisszióünnepségére
A Lep ra misszió negy ven éves szol gá la tá ért va ló há la adó ün nep ség áp ri lis 6-
án, va sár nap 4 óra kor lesz a Bu da pest VI. ker., Vö rös mar ty u. 51. szám alatti
Skót Misszió temp lo má ban (a kis föld alat ti Vö rös mar ty ut cai meg ál ló já tól pár
lé pés re). Sze re tet tel vár ják a mun ka tár sa kat, tá mo ga tó kat, ér dek lő dő ket!


