
Vedd fel 
a ke resz tet…

Vedd fel a ke resz tet, és kö vess en gem – fe le ke zet re és nem -
ze ti ség re va ló te kin tet nél kül! Ta lán ez zel az evan gé li u mi pa -
ra frá zis sal (Mt 26,24; Mk 8,34; Lk 9,23) le het ne rö vi den össze -
fog lal ni a nagy pén te ki bras sói ke reszt utat. 
Ma gyar kez de mé nye zés re má so dik al ka lom mal fog tak

össze idén a vá ros ke resz tény fe le ke ze tei, hogy ró mai és
gö rög ka to li kus, or to dox, evan gé li kus, re for má tus és uni -
tá ri us lel ké szek ve ze té sé vel „el hor doz zák” Jé zus ke reszt -
jét Bras só bel vá ro sá ban. 
A hí vek kö zös sé ge a Ko los tor ut cai Szent Pé ter és Pál-plé -

bá nia temp lom ban gyü le ke zett, ahon nan – rö vid ma gyar és
ro mán nyel vű ige ol va sás és ima után – a me net a Ke resz -
te lő Szent Já nos ró mai ka to li kus temp lom fe lé vet te az út -
ját. Kö vet kez tek a Ka pu ut ca kü lön bö ző pont ja in ki ala kí -
tott stá ci ók, majd a kö zös imád ko zás a szász evan gé li kus
fe ke te temp lom ban ért vé get. 
A stá ci ók nál kü lön bö ző fe le ke ze tű és nem ze ti sé gű lel -

ké szek ol vas ták fel a szen ve dés tör té net egy-egy igé jét, és
imád koz tak, az úton pe dig ma gya rul, né me tül és ro má -
nul hang zott fel a Mi atyánk.
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„A Háló 2. meg je le né se után szin te azon nal dis pu ta
in dult. Eb ben a kor rekt vi ta és a konst ruk tív ja vas la tok
mel lett a kö tet, a bi zott ság és ál ta lá ban a tény fel tá ró
mun ka ke mény bí rá la tot is ka pott, az egy ház rom bo lás
vád já tól kezd ve a sze mé lyes ke dő tá ma dá sig.”

Kutatószemmel f 7. oldal

Megnyílnak a könyvek… f 3. oldal
Passió testközelben f 4. oldal
Koncert – kétségekkel f 6. oldal
Két hazát szeretve egy életen át f 8. oldal
Interjú Szente Béla népművelővel f 9. oldal
A kegyelem forrásánál f 10. oldal

„Jé zus alak ját a pé csi evangélikus gyü -
le ke zet tag ja, Bán ki And rás je le ní tet te
meg. Ő ré geb ben már több, gyü le ke ze ti
szer ve zés ben meg va ló sult pas si ó ban
is ma gá ra vál lal ta ezt a sze re pet.”

Ifjúsági passió Pécsett f 4. oldal

„A pró fé ták és Jé zus gya kor la tá tól ide gen nek
tar tom a szak rá lis nak és a pro fán nak ezt 
a ha mis szem be ál lí tá sát. Ha va la hol, 
a pro tes táns egy há zak ban he lye len ne 
a szó ki mon dó ak tu a li zá lás nak.”
Bátorság és teopoézis az imádságban f 5. oldal

g Dr. Pe csuk Ot tó

Aho gyan 2017, a re for má ció kez de -
té nek  öt szá za dik  év for du ló ja  fe lé
kö ze le dünk,  egy re  szo ron ga tóbb  a
kér dés pro tes táns egy há za ink szá má -
ra: ho gyan tud nánk to vább ad ni a re -
for má to rok örök sé gét a ma em be ré -
nek? Vall juk be, bár mi lyen drá ga is
ne künk  ez  az  örök ség,  sok kal  na -
gyobb a tá vol ság a 16. és a 21. szá zad
Eu ró pá ja kö zött, mint sem hogy azt
egy sze rű be szé dek kel, ün nep lé sek kel,
szo bor ava tá sok kal – vagy is szo ká sos
ün nep lé se ink kel  és  meg em lé ke zé -
se ink kel – át hi dal hat nánk. 
A  tör té né szek  biz to san  vi tá ba

száll ná nak ve lem (hi szen ők min dig
ar ról sze ret nek be szél ni, ami nem vál -
to zik a tör té ne lem ben), de én úgy lá -
tom, hogy a 16. szá zad em be rét egé -
szen  más  ideo ló gi ák  fog lal koz tat -
ták, és más cé lok fű töt ték, mint ben -
nün ket. A 16. szá za di Eu ró pa po li ti -
ká ja más volt, mint a mi énk, az ak -
kor még egy sé ges ka to li kus egy ház is
egé szen más volt, mint akár a mai ka -
to li kus, akár a pro tes táns egy há zak. 
Na gyon ne héz a re ne szánsz és hu -

ma niz mus le ve gő jé be be le szip pan ta -
nunk  és  meg ér te(t)nünk,  hogy  mi
for gott koc kán a re for má ci ó val, im -
már egy fel vi lá go so dás sal, két vi lág há -
bo rú val,  egy  ho lo kauszt tal,  jó  pár
gaz da sá gi vi lág vál ság gal és egy glo bá -
lis  klí ma vál tás sal  a  há tunk mö gött.
Ne héz úgy ten nünk, mint ha a mi vi -
lá gunk kér dé sei még min dig a re for -
má ció ko rá nak kér dé sei vol ná nak. 
Egy do log ban azon ban – meg győ -

ző dé sem sze rint – osz to zunk a re for -
má to rok kal: a Bib lia ma is meg ol dást
kí nál az em be ri élet min den nagy kér -
dé sé re. S ahogy ak kor, ma is fel kell vál -
lal nunk Lu therhá rom nagy her me ne -
u ti kai fel is me ré sét: a Szent írás min de -
nek (tu do má nyok,  fi lo zó fi ák,  vi lág -
ma gya rá za tok, em be ri te kin té lyek, sőt
az egy ház) fe lett áll; ön ma gát ma gya -
ráz za (nem szo rul sen ki te kin tély ma -
gya rá za tá ra); és ön ma gá ban vi lá gos.
Eze ket a ra di ká li san új fel is me ré se -

ket a re for má ció ké sőb bi nem ze dé kei
– pél dá ul Kál vin is – né mi leg sze lí dí -
tet ték, de ép pen a re for má ció kez de -
té nek öt szá za dik év for du ló ja kap csán
ér de mes nek lát sza nak ar ra, hogy új ra
ko mo lyan ve gyük őket. Lu ther ezek -
kel a fel is me ré sek kel olyan erőt, is te -
ni dü na miszt tu laj do ní tott a Bib li á nak,
ame lyet nap ja ink langy me leg és fi lisz -
ter ke resz tyén sé gé ben már el sem tu -
dunk  kép zel ni.  Csak  ak kor  ér zünk
meg va la mit eb ből a te rem tő erő ből,
ha Af ri ka,  Ázsia  vagy Dél-Ame ri ka
egy há zi kö zös sé ge i ben já runk, ahol a
Szent lé lek ma is va ló ban szél vi har ként
zúg, és bár hall juk a zú gá sát, „nem tud -
juk, hon nan jön, és ho vá megy” (Jn 3,8). 
Lu ther szó sze rint ki sza ba dí tot ta a

Szent írást ab ból a get tó ból, amely be –
bi zo nyá ra sok szor a leg jobb óvó és fél -
tő szán dék kal – a kö zép ko ri egy ház

zár ta. Ezt a lu the ri „sza ba dí tás teo ló gi -
át” kel le ne meg ta nul nunk ah hoz, hogy
új ra ért he tő vé és ez ál tal ér de kes sé te -
gyük a Bib li át a kor tár sa ink szá má ra. 
A ti zen két ma gyar or szá gi pro tes -

táns és or to dox fe le ke zet bib lia mun -
ká ját össze fo gó Ma gyar Bib lia tár su lat
eh hez az egy há za ink ra vá ró pró fé tai
fel adat hoz sze ret ne hoz zá já rul ni az új
for dí tá sú Bib lia leg újabb re vi de ált ki -
adá sá nak (RÚF 2014) meg je len te té sé -
vel. 1975-ben, ami kor ez a Bib lia elő -
ször meg je lent, ez az ak ko ri, po li ti ka -
i lag  és  tár sa dal mi lag  mar gi na li zált
pro tes táns egy há zak élet ké pes sé gé nek
egyik nyil ván va ló je le volt. 1990-es re -
vi de ált vál to za tá ban mind má ig a leg -
gyak rab ban hasz nált és idé zett egy há -
zi bib lia for dí tá sunk. 
2014-es meg je le né se pe dig több -

szö rö sen is ün nep szá munk ra. Nem -
csak azért, mert egy ha szon el vű és a
lel ki ér té ke ket el ér ték te le ní tő tár sa -
da lom ban vi lá gos je lét ad ja ez a be -
fe je zett  bib lia re ví zió  an nak,  hogy
evan gé li ku sok, re for má tu sok, bap tis -
ták, me to dis ták, ad ven tis ták, pün kös -
di ek és még sok-sok ki sebb egy há zi
kö zös ség egye sí te ni tud ja in tel lek tu -
á lis és spi ri tu á lis ere jét egy kö zös ügy
ér de ké ben, de azért is, mert csat ta -
nós vá laszt ad sok-sok szkep ti kus és
egy ház tól el for dult hon fi tár sunk kér -
dé sé re: mi szük sé ge van a mai ma -
gyar tár sa da lom nak az egy há zak ra? 
A RÚF mo za ik szó val jel zett re vi -

de ált új for dí tá sú Bib lia amo lyan lu -
the ri mó don va ló ban ki ál tás sá, fel hí -
vás sá és fel szó lí tás sá (der Ruf) vál hat
ma, 2014-ben, ami kor lá za san ke res -
gél jük azt a kap cso ló pon tot, amely
össze köt min ket – nem csak a re for -
má ci ó val,  de  a  sa ját  „ke re ső”  vagy
„nem ta lá ló” kor tár sa ink kal is. 
A bib lia tár su lat nem egy sze rű en

egy új köny vet sze ret ne egy há za ink
„ke zé be  ad ni”  2014  hús vét ján.  Egy
négy éves me ne te lés hez sze ret ne lel -
ki mu ní ci ót biz to sí ta ni. Az új bib lia -
re ví zió szö ve gé nek on-line vál to za tá -
val (www.abib li a min den kie.hu), okos -
te le fo nos app li ká ci ók kal a Yo u Vers ion
se gít sé gé vel (www.yo u ver sion.com és
www.bib le.com),  okos te le fon ra  na -
pon ta  be ér ke ző  bib lia ol va sá si  ter -
vek kel,  kis fil mek kel, pla ká tok kal  és
prog ra mok kal sze ret nénk rá irá nyí ta -
ni a fi gyel met a Bib li á ra. 
Me ne te lé sünk so rán el sőd le ges cél -

kö zön sé günk az a fi a tal fel nőtt kor osz -
tály, amely szá má ra – val lá si ne vel te -
tés sel vagy a nél kül is – szük ség kép -
pen  sze mé lyes  kér dés sé  vál nak  az
em be ri lét nagy té mái: hon nan jö vünk,
és ho vá tar tunk, mi a cél ja az éle tünk -
nek. A Bib lia Lu ther sze rint min de nek -
fe lett vá laszt tud ad ni ezek re a kér dé -
sek re. Ha kell, ön ma gát is meg ma gya -
ráz za, és már ön ma gá ban is rá vi lá gít
a leg főbb vá lasz ra, Jé zus Krisz tus ra. 

A szer ző re for má tus lel kész, a Ma gyar
Bib lia tár su lat fő tit ká ra

A Bib lia – még min dig –
min den kié

Áp ri lis 27-én es te 6 óra kor a
bu da vá ri evan gé li kus temp -
lom ban (Bu da pest I. ker., Bé -
csi ka pu tér) öku me ni kus kö -
zös ség ben adha tunk há lát az
egy ház Urá nak az új bib lia ki -
adás meg je le né sé ért. A li tur -
gi á ban szol gál töb bek kö zött
Fa bi ny Ta más és Sze bik Im -
re evan gé li kus püs pök,  igét
hir det Bölcs kei Gusz táv re for -
má tus püs pök. 

b Megteltasárszentlőrincievangélikustemploma
húsvétmásodiknapján,április21-éntartottisten-
tiszteleten.Egynaphíjánszázévvelkorábbanszü-
letettCsep re gi Bé la, akiharminckétévenkeresztül
voltagyülekezetlelkésze.Azsúfolásigtelttemplom

elsősorbanazőKrisztusramutatószemélyénekszólt–
bárbizonnyaltöbbenjöttekarraasárszentlőrincieket
büszkeséggeleltöltőhírreis,amelynapokonátaKos-
suthrádiószintemindenhíradásábanelhangzott:ezen
anaponGáncs Pé terelnök-püspökfogjahirdetniazigét.

f Folytatás a 10. oldalon

Sárszentlőrinci fő haj tás
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Az utolsó előtti stációnál (Kapu utca) Koszta István bras -
sói és Barcsa István bácsfalusi evangélikus lelkipásztor
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A fel tá ma dás ün ne pe utá ni el ső va -
sár nap nak is iga zi üze ne te van: ez fe -
hér va sár nap!
El sőd le ges an nak a szel le mi sú lya,

amit  Jé zus  Krisz tus  fel tá masz tá sa -
ként tar tunk szá mon hi tünk leg fon to -
sabb té te le ként. En nek cso dá la tos ki -
ha tá sa volt az egy ház tör té net so rán.
Krisz tus fel tá ma dá sá nak kö szön he tő -
en a fo lya ma to san gya ra po dó egy ház
jel ké pe lett az el ne ve zés: fe hér va sár -
nap. A fe hér ru há ba öl tö zött je löl tek
ilyen kor él het ték át elő ször ün ne pé lyes
ke re tek kö zött a nagy ta lál ko zást a ke -
reszt ség és az úr va cso ra szent sé gé ben.
Mint egy négy-öt év szá za da ezen a va -
sár na pon tör tént evan gé li kus gyü le ke -
ze te ink ben a kon fir má ció. 
Itt fel nem so ro lan dó okok mi att

az óta az egy há zi élet je len tő sen meg -
vál to zott, de az nem tu dott meg vál -
toz ni, hogy a fel tá ma dás ün nep lé sét
foly tat ni kell – egy részt hat va sár na -
pon ke resz tül, más részt az egy há zi
esz ten dő összes va sár nap ján. 
En nek az el ső va sár nap nak je len -

tő sé gét  Já nos  evan gé lis ta  ér de kes
mó don eme li ki. Azt ír ja a ké tel ke dő
Ta más sal kap cso lat ban, hogy „nyolc
nap múl va is mét” (20,26)  együtt
vol tak  a  ta nít vá nyok.  Jé zus  ek kor
meg mu tat ta se be it őszin te szí vű ta -
nít vá nyá nak, Ta más nak, aki er re el -
mond ta a szív ből fa ka dó hí res hit val -
lá sát: „Én Uram és én Is te nem!” Emel -
lett meg szív le len dő még Pé ter apos -
tol  va sár na pot  meg ha tá ro zó  szent
igé je, hogy „mint új szü lött cse cse mők”
(„qu a si mo do ge ni ti” – 1Pt 2,2) fo gad -

juk a fel tá ma dás ha tal mas hí rét, az -
az gyer me ki kész ség gel. 
Ige hir de té si alap igénk ezen a va -

sár na pon ószö vet sé gi, Ezé ki el pró fé -
ta köny vé ből va ló, az egyik leg kü lön -
le ge sebb bib li ai fe je zet ből. Meg ren -
dí tő lá to más, ame lyet ne vez he tünk az
új já te rem tés lá to má sá nak is, s amely -
nek se gít sé gé vel a szent ige ér zé kel -
te ti szá munk ra Is ten fel fog ha tat lan,
de va lós min den ha tó sá gát. Sza bad is,
kö te les ség  is  tu da to sí ta nunk, hogy
rossz  sza gú  füst ként  il lan jon  el  az
összes em be ri, még is nyo mo rult ké -
tel ke dé sünk a fel tá ma dás cso dá já ban.
Is ten min den ha tó sá gá nak fel is me ré -
se el osz lat hat ja a föld höz- és ér zék -
szerv hez  ra gadt  összes  ké tel ke dé -
sün ket. 
Oly gyak ran for dul elő, hogy ma -

gu kat a leg jobb hí vő nek tar tó test vé -
re ink is fur csa ké tel ke dés sel ke ze lik
a  fel tá ma dás  le he tő sé gét.  Temp lo -
mos, imád ko zó, bib lia órás hit test vér
só haj tot ta a te me té si szer tar tás után
kon do le á ló  lel ki pász to rá nak,  hogy
„vé ge minden nek”, pe dig ép pen pár
perc cel ko ráb ban hang zott a fel tá ma -
dás evan gé li u ma és az Apos to li hit -
val lás ama ré sze is, hogy „hi szem a
test fel tá ma dá sát”. 
Nem lé nyeg te len a tex tus kor tör -

té ne ti  hát te re,  de  itt  és  most  elég
annyi, hogy Ezé ki el a ba bi lo ni fog ság -
ban  seny ve dő  né pé vel  együtt  élő
pró fé ta, aki hir de ti Is te ne íté le tét is,
de a meg úju lás re mény sé gét is (Kr. e.
6. szá zad). Az íté le tet azért, hogy a
nép  fel is mer je  bű ne it,  hogy  majd
ez után el han goz has son a re mény ség
ígé re te. Is ten vá lasz tott né pé nek szól
a nagy üze net: lesz új ra kez dés, lesz
fel tá ma dás, új já te rem tés. Azért lesz,
mert min den ha tó az Is ten! Nem er -
köl csi  tisz tu lás,  nem  lel ki  fej lő dés,
nem va la mi szent evo lú ció ered mé -

nye ként lesz, ha nem mert az Is ten így
akar ja. Az új já te rem tő Is ten így akar -
ja;  és  akar hat ja,  mert  eh hez  csak
ne ki van ha tal ma. Ha tal ma és aka ra -
ta! Aka ra ta pe dig a sze re te té ből fa -
kad! 
Ér de mes fi gyel me sen el ol vas ni az

ige sza kaszt  an nak el le né re, hogy  a
tex tus ószö vet sé gi he lyi ér té ke a vá -
lasz tott nép re, Iz rá el re vo nat ko zik (a
fog ság ból „be visz lek ben ne te ket Iz rá -
el föld jé re” – 12. v.), de ne künk új szö -
vet sé gi lá tás ra van szük sé günk (Lu -
ther ta ní tá sa sze rint is). 
A leg el ső nagy pén te ken és utá na

még  két  na pig  leg alább  olyan  vi -
gasz ta lan volt a lát vány a ta nít vá nyok
szá má ra,  mint  Ezé ki el  szá má ra  a
szá raz cson tok kal bo rí tott völgy (1.
v.). Szem be sül nie kel lett a kér dés sel:
„Élet re kel nek-e még ezek a cson -
tok?”
Jé zus ha lott, te kin té lyes ide ge nek

sze re tet ből fa ka dó gyásszal le vet ték
a ke reszt ről, sír ba tet ték a te he tet len
tes tet. Va jon ha Pé ter nek  és  ta nít -
vány tár sa i nak fel te szi va la ki a kér dést
azon a na pon, hogy lesz-e foly ta tás
Jé zus sal, mit vá la szol tak vol na? A Jé -
zust  há rom szor  meg ta ga dó  Pé ter?
Vagy a töb bi ek (egy ki vé tel lel), akik
messze fu tot tak a ke reszt től? Mert
Ezé ki el leg alább egy hit val lást mond:
„Ó, Uram, Uram, te tu dod!”
Is ten meg mu tat ja Ezé ki el nek (és

per sze ne künk is) új já te rem tő ha tal -
mát. Is ten pa ran csa, hogy a ka taszt -
ro fá li san re mény te len lát vány el le né -
re is hir des se a fel tá ma dást, az éle tet,
és Ezé ki el en ge del mes ke dik. „Amint
pró fé tál ni kezd tem”, meg in dult  a
gyö nyö rű fo lya mat, az új já te rem tés
is te ni fo lya ma ta, ren de ződ tek a cson -
tok, az inak, a hús, a bőr, „de lé lek még
nem volt ben nük” (8. v.). 
In nen kezd ve szem be sü lünk Is ten

ki zá ró la gos ha tal má val, az élet te rem -
té sé nek ha tal má val. Lé lek, élet – a
nagy ti tok, a meg fejt he tet len, de szí -
vünk  utol só  dob ba ná sá ig  meg ta -
pasz tal ha tó élet. Oly sok min den re
ké pes lett az em ber gén tech no ló gi -
ai „vegy kony há já ban” (Ma dách után
sza ba don), de élet te rem té sé re nem.
Már az is nagy ki tün te tés, hogy Is ten
aka ra tá ból to vább ad hat juk az éle tet,
de te rem te ni, új já te rem te ni csak ő ké -
pes, a Min den ha tó. 
A tex tus vé ge fe lé konk ré tan szó

van a te me tők ről is: „én fel nyi tom sír -
ja i to kat” (13. v.). Iga zuk le het a Szent -
írás tu dó sa i nak, hogy ma ga a fe je zet
nem a ha lot tak ál ta lá nos fel tá ma dá -
sát hir de ti, ha nem a vá lasz tott nép új -
já szü le tő meg úju lá sát, de a fel tá ma -
dás ün ne pe után mi ezt kon ver tál juk
evan gé li u mi  mó don,  ahogy  Jé zus
mond ta: „…én élek, és ti is él ni fog tok.”
(Jn 14,19) 
Mind ez ki zá ró lag azért le het sé ges,

mert Is ten, aki Jé zus Krisz tus ál tal a
mi mennyei Atyánk, a min den ha tó és
tisz ta sze re tet, aki azt akar ja, hogy
gyer me kei egy szü lött Fia ál tal ré sze -
sül je nek az örök élet ben. Ezért még
a Lel két is ki tet te ér tünk! Ez a hit osz -
lat hat ja  el  az  összes  két sé gün ket,
hi tet len sé gün ket. 
Aki  lét re hoz ta  a  min den sé get,

meg te rem tet te  a  ti tok za tos  éle tet,
sze re tet ből  fa ka dó  könnyed ség gel
új éle tet ad hat ne künk Szent lel ké vel.
A te me tő csak lát szat! Az iga zi va ló -
ság: Jé zus él, Is ten fel tá masz tot ta, és
Krisz tus ne künk is he lyet ké szí tett a
mennyei Atya há zá ban. 

g Ri bár Já nos

Imád koz zunk! Fel tá ma dott Urunk!
Adj ne künk igazi lá tást Lel ked del!
Ámen. 

HúS vét Ün ne pe u tán 1.  va Sár nap (Qu a Si  m o d o g e ni ti)  – eZ 37,1–14 

Min den lát szat el le né re fel tá ma dás!
a va Sárnap ig éje

„Mint ma szü le tett cse cse mők, az igé -
nek tisz ta te jét kí ván já tok” – hang zik
a mai va sár nap név adó zsol tá rá nak
an ti fó ná ja  Pé ter apos tol le ve lé ből.
Fe hér va sár nap haj da nán azt je lez te:
a hús vét haj nal ban meg ke resz telt em -
be rek nyolc na pon át, ed dig a na pig
hord ták a fe hér ru hát, az üd vös ség
szim bó lu mát. Azt az al bát, amely a
ke gye lem és a (meg tisz tult) új kez det
je le. A gyer mek ke reszt sé get gya kor -
ló  ké sőb bi  egy ház ban  át ala kul tak,
át ér té ke lőd tek ezek a jel ké pek. 
Az evan gé li kus egy ház ban ha gyo -

mánnyá vált, hogy ezen a va sár na pon
fe hér ru hás lá nyok és ün nep lő be öl -
tö zött  fi úk  áll nak  az  ol tár  elé.  Sok
gyü le ke ze tünk ben ma is ez a kon fir -
má ció ün ne pi nap ja. A kon fir má ció
al kal má val a gyü le ke zet kö nyö rög a
Szent lé le kért, azért, hogy a Lé lek éb -
resszen hi tet a fi a ta lok ban, s így vál -
ja nak a gyü le ke zet, az egy ház tu da -
tos, ak tív tag ja i vá.
Nem vé let len hát, és nem is eről -

te tett össze kap cso lás, hogy az imád -
ság gal fog lal ko zó Ré gi-új li tur gi kus
sa rok a  kon fir má ció  ide jén  is  az
imád ság  sze re pé vel,  le he tő sé gé vel
és fel ada tá val fog lal ko zik.
Ami kor – las san tíz éve – az Evan -

gé li kus is ten tisz te let – Li tur gi kus könyv
kéz ira ta meg szü le tett, so kak szá má ra
nyil ván va ló vá lett a li tur gi ai és agen da -
szer kesz tő bi zott ság teo ló gi ai alap ál lá -

sa a kon fir má ci ói es kü vel vagy más né -
ven fo ga da lom té tel lel kap cso lat ban. A
ko ráb bi szö ve get ha son ló ki fe je zé se ket
és tar tal mat hor do zó új meg fo gal ma -
zás vál tot ta fel. A kon fir má ci ói „val lás -
té tel” he lyé re a kon fir man du sok kö -
nyör gő imád sá ga ke rült.
Volt en nek teo ló gi ai, pe da gó gi ai és

egy ház jo gi in dok lá sa egy aránt. Össze -
füg gött az zal az egész vi lág evan gé li -
kus sá gá ban tár gyalt té má val, hogy mi
is a he lye, fel ada ta, cél ja a kon fir má -
ci ó nak a fi a tal éle té ben, és mi az egy -
ház éle té ben. Pe da gó gi ai meg kö ze lí -
tés  is  elő ke rült  a  vi tá ban:  ab ban az
élet kor ban, ami kor a fi a tal dön tő vál -
to zá son megy át, va jon ké pes-e ar ra,
hogy tu da to san dönt sön a hit dol ga -
i ban? Nem volt el ha nya gol ha tó az a
teo ló gi ai meg kö ze lí tés  sem, hogy  a
Szent lé lek mun ká ját nem ír ja és nem
ír hat ja  fe lül  az  em be ri dön tés. Vi ta
folyt ar ról is, hogy va jon – akár egy
ilyen val lás té tel után is – vál hat-e egy
ti zen két éves fi a tal a gyü le ke zet „fel -
nőtt”  tag já vá, hi szen a kon fir má ció
nem le het va la mi fé le fel nőt té ava tá -
si, „be ava tá si szer tar tás”.
Eb ben a még – min den va ló szí nű -

ség sze rint – so ká ig tar tó vi tá ban, té -
pe lő dés ben és együtt  gon dol ko dás ban
kí nált al ter na tí vát a Li tur gi kus könyv,
ami kor imád ság gal vál tot ta ki a „kon -
fir má ci ói es kü té tel nek” meg „fo ga da -
lom nak” is ne ve zett val lás té telt.

Egy há zunk ren del ke zé se ér tel mé -
ben az Agen da és a Li tur gi kus könyv
vá lasz tá si  le he tő sé get  ad  a  lel ké -
szek nek. Mi vel azon ban so kan úgy
hasz nál ják  a  meg szo kot tat,  hogy
meg sem is mer ték a vá lasz tá si le he -
tő ség kí nál ta va ri á ci ót, ér de mes ezt
az imád sá got kéz be ven ni, íz lel get ni,
is mert té ten ni. 
A kon fir man du sok imád sá ga há -

la adás  és  ké rés  egy szer re.  Le het,
hogy egy ser dü lő fi a tal, aki sok eset -
ben  nem  is me ri  mély sé gé ben  az
egy ház éle tét, a hit fel fog ha tó tit ka -
it,  könnyeb ben  ta nít ha tó meg  egy
imád ság ra, mint tu da tos val lás té tel -
re. Re mény sé günk sze rint pe dig az
imád ság ból az után hit val ló élet fa -
kad hat vagy for má lód hat. Az imád -
ság így han goz hat el fi a tal test vé re -
ink aj ká ról: 

„Kö szö nöm, te rem tő Is te nem, hogy
ke reszt sé gem ben gyer me ked dé fo gad -
tál. Kö szö nöm, hogy Jé zus Krisz tus, az
én Uram és Meg vál tóm ne kem is bűn -
bo csá na tot szer zett a ke resz ten. Kö szö -
nöm, hogy a Szent lé lek ál tal evan gé -
li kus egy há zunk ta nús ko dik min den
kép ze le tet fe lül mú ló sze re te ted ről.

Ké rem a Szent lé lek vi lá gos sá gát és
ere jét, hogy öröm mel és hű ség gel él -
jek gyü le ke ze tünk kö zös sé gé ben, har -
col jak a bűn el len, nö ve ked jem a
sze re tet ben, és meg áll jak a hit ben
mind vé gig. Ámen.”

E so rok író ja – bár már las san fél év -
szá za da kon fir mált – új ra meg új ra szí -
ve sen imád koz za ma gá ban ezt a kö -
nyör gést. Mert úgy hi szem, fe lül ről va -
ló meg erő sí tés re min dig szük sé günk
van. Ha pe dig ez az imád ság könyv nél -
kül meg ta nult szö veg ként fi a tal kor ban
be lénk ivó dik, ak kor a „kí vül ről” tu dott
imád sá gok hoz ha son ló an vé gig kí sér -
he ti egész éle tün ket.
Ami kor ez az imád ság el hang zik a

gyer me kek (Is ten fi a tal és idős gyer -
me ke i nek) hang ján, ak kor a gyü le ke -
zet bát ran foly tat hat ja az ősi Szent -
lé lek-hí vó imád ság gal:

„Jö vel, te rem tő Szent lé lek, mert
gyen ge a mi erőnk, és gyar ló a mi szí -
vünk! Ma gunk tól nem tu dunk Krisz -
tus ban hin ni, sem ná la meg ma rad ni.
De ben ned re mény ke dünk: te min ket
is új já te remt hetsz! Szánj meg min ket
és eze ket a test vé re in ket, akik most szép
val lást tet tek sok ta nú bi zony ság előtt!
Vi lá go sítsd meg őket, hogy Krisz tus hoz
tér je nek! Győzd meg őket, hogy Krisz -
tus ban higgye nek! Bá to rítsd őket, hogy
Krisz tust kö ves sék! Erő sítsd őket, hogy
Krisz tus hoz ra gasz kod ja nak! Szen teld
meg őket és min ket, mind nyá jun kat! Jö -
vel, Szent lé lek, szállj le ránk! Ámen.”

g Ha fen scher Ká roly (ifj.)

Val lás té tel he lyett imád ság
Imád koz zunk kon fir man du sa ink kal, kon fir man du sa in kért!

Sze re tő mennyei Atyánk! Add meg ne -
künk ke gyel me sen, hogy ne csak a nagy
ün nep ide jén, de utá na, a hét köz na pok -
ban is hor doz zuk szí vünk ben szent Fi -
ad fel tá ma dá sá nak öröm hí rét, és olya -
nok ká le gyünk, mint az új szü lött cse -
cse mők, akik nem tud nak mást ten ni,
mint a szü lői gon dos ko dás ban bíz ni.
Ez zel a gyer me ki bi za lom mal kö -

nyör günk hoz zád az egész te rem tett vi -
lá gért. Aho gyan fel tá ma dott Urunk a
Bé kes ség Ki rá lya ként lé pett ta nít vá nyai
kö zé, úgy aján dé kozz bé kes sé get min -
den em ber nek a föl dön. Rom bold le a
né pek kö zöt ti vá lasz fa la kat, áldd meg
ve ze tő i ket fe le lős ség gel és kel lő böl -
cses ség gel, hogy út mu ta tá sod sze rint
vé gez zék mun ká ju kat, s így ma guk is
a bé kes ség kö ve te i vé le gye nek.
Add, Urunk, hogy élet adó Lel ked

ere je el né mít sa a bé két len ség hang ját,
és  meg újít sa  kö zös sé ge in ket.  Irá -
nyítsd fi gyel mün ket ön ma gad ra, tedd
a föl dön élő egész egy há za dat új já szü -
le tett  gyer me ke id  élő  kö zös sé gé vé,
mely sza va i val és tette i vel fá rad ha tat -
la nul és áll ha ta to san ta nús ko dik atyai
sze re te ted ről. 
Kö nyör günk hoz zád sze ret te in kért

és  ba rá ta in kért,  mun ka tár sa in kért,
szom szé da in kért, kö ze li és tá vo li ro ko -
na in kért. Vedd ol tal mad ba ott ho na in -
kat, erő sítsd a csa lá dok ban az egy mást
hor do zó sze re te tet, a meg ér tés és az el -
fo ga dás lel kü le tét. Add, hogy egy más
ál tal is ész re ve gyük a te je len lé te det.
Ne en gedd, Urunk, hogy a re mény -

te len ség és a két ség be esés el ha tal ma -
sod jon  raj tunk.  For máld  aka ra tod
sze rint éle tün ket, s add, hogy szent Fi -
ad ke reszt hor do zá sá ból erőt me rít se -
nek azok, akik sa ját ke reszt jük sú lya
alatt ros ka doz nak; ha lál ból va ló föl tá -
ma dá sa nyújt son re mény sé get az ag -
gó dók nak; je len lé te ad jon eny hü lést a
szen ve dők nek, és az örök élet bi zo -
nyos sá gá val bá to rít sa a hal dok ló kat. 
Sze re tő mennyei Atyánk! A te vég -

te len ir gal mad ban bíz va ké rünk, hall -
gasd meg gyer me ke id kö nyör gé sét a
mi Urun kért, Jé zus Krisz tu sért. Ámen.

Oratio
œcumenica

E v a n g é l i k u s é l E t . h u

ré g i-ú j liturg ikuS
Sarok

„Nem azok vagy tok, akik vol ta tok,
ha nem új em be rek let te tek. Ez nem
cse le ke de tek kel tör tént – új já szü le -
tés kel lett hoz zá. Új em bert mi nem
tu dunk csi nál ni, úgy kell an nak te -
rem ni – szü let ni. Az ács sem tud fát
csi nál ni, ha nem ma ga nő az a föld -
ből. Már most az apos tol azt mond -
ja,  hogy  mi vel  új  te remt mények
vagy tok,  más ként  kell  él ne tek  is.
Ahogy  ed dig  gyű lö let ben  él te tek,
úgy kell most sze re tet ben jár no tok.
Minden nek el len ke ző jé re kell for dul -
nia. Ho gyan? Úgy, hogy Is ten ki bo -
csát ja evan gé li u mát, s jó ma got hint
az em ber szí vé be. Ahol az ige gyö ke -
ret ver, ott van a Szent lé lek, s új em -
bert te remt, aki egé szen más gon do -
lat ban, szó ban és cse le ke det ben. Így
egé szen át ala kulsz. Ke re sed azt, ami -
től ed dig me ne kül tél, s me ne külsz at -
tól, amit ed dig ke res tél. Szí ved el kezd
is te ni  sze re tet től  iz za ni,  s  min den
meg vál to zik ben ned. Amily na gyon
sze ret ted  ed dig  a  tisz tá ta lan sá got,
épp oly nagy ked vet kapsz most a tisz -
ta ság hoz.” 

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

(Sza bó Jó zsef for dí tá sa)

Se mper refor m anda
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Né hány éve egy fel szá molt könyv tár -
ból  kap tam  né hány  köny vet.  Az
egyik több mint száz éves volt, de még
so ha sen ki nem nyi tot ta ki. Ne kem
ju tott az a meg tisz te lő fel adat, hogy
fel vág has sam. Ta lán nem min den ki
tud ja,  hogy  ak ko ri ban  ké szül tek
olyan köny vek, ame lyek nek a nyom -
dai íve it vá gat la nul fűz ték össze. Az
ilyen köny vek né mi fel ada tot is ad tak
az el ső ol va só nak, mert hogy fel vá gás
nél kül nem vol tak ol vas ha tók.
Ilyen el fe le dett sors ra nem csak fel -

vá gat lan  köny vek  jut hat nak.  Hány
szé pen  fel vá gott  könyv  pi hen het
könyv tá rak ban,  köny ves pol co kon,
szek ré nyek ben, do bo zok ban, fi ó kok -
ban, pad lá so kon és ki tud ja, mi lyen
he lye ken, ame lye ket so ha nem nyi tott
ki sen ki! Pe dig fon tos üze ne tek, ér té -
kes  in for má ci ók  le het nek  ben nük.
Akár olya nok is, ame lyek ko mo lyan
érint he tik az éle tün ket és a sor sun kat.
A Bib li á ban is ol va sunk el fe lej tett,

nem is mert, nem ol va sott könyv elő -
ke rü lé sé ről. Ilyen volt a Jó si ás ki rály
ide jé ben a je ru zsá le mi temp lom re no -
vá lá sa kor elő ke rült te kercs, amely el -
in dí tott egy ko moly re for mot, a val -
lá si élet meg úju lá sát (2Kir 22,8-tól).
A Je le né sek köny vé ben, a 20. fe je zet -

ben köny vek meg nyit ta tá sá ról ol vas ha -
tunk. Meg nyí lik az élet köny ve. Va la -
mi fé le égi ad mi niszt rá ció ké pe bon ta -
ko zik ki, ahol a ki nyílt könyv be va ló be -
jegy zett ség az éle tet je len ti, a könyv ből
va ló ki ma ra dott ság pe dig a ha lált. 
A hús vét utá ni va sár nap sok gyü -

le ke ze tünk ben a kon fir má ció ha gyo -
má nyos  ün ne pi  al kal ma. A  kon fir -
man du sok szá mot ad nak is me re te ik -
ről, majd meg vall ják hi tü ket. A gyü -
le ke zet imád ko zik ér tük, vé gül ün ne -
pé lyes be fo ga dás  is  tör té nik. Ha zai
gya kor la tunk sze rint a kon fir man du -
sok ek kor ré sze sül het nek elő ször az
úr va cso ra  ál dá sá ban,  és  bi zo nyos
egy ház jo gi kor lá tok mel lett a gyü le -
ke zet fel nőtt tag jai kö zé is fel vé tet nek.
Ilyen kor  im már a má so dik egy há zi
anya könyv be,  a  ke resz te lé si  után  a
kon fir má ci ó i ba is be je gyez tet nek. 
Azt nem tud juk, hogy a föl di és az

égi ad mi niszt rá ció mi lyen vi szony ban
van  egy más sal.  Ter mé sze te sen  azt
sze ret nénk, hogy gyü le ke ze te ink és
egy há zunk tag jai az égi ad mi niszt rá -
ci ó ba is be ke rül je nek, az élet köny -
vé be  is  be  le gye nek  je gyez ve.  Az
nem kér dés, hogy az égi ad mi niszt -
rá ció az iga zán fon tos, de a föl di ad -
mi niszt rá ció sem je len ték te len, mert

ez is Is ten ígé re te i nek és cse lek vé sé -
nek nyo ma it igyek szik rög zí te ni. 
Az öreg egy há zi ira tok, anya köny -

vek föl di ke re te ink kö zött fel be csül -
he tet len ér té ket kép vi sel nek. Nem -
csak azért, mert az ál la mi anya köny -
ve zés 1895-ös meg in du lá sa előt ti idő -
ből csak az egy há zi anya köny vek ben
ku tat ha tók  fel  a  szü le té sek re,  há -
zas ság kö té sek re és te me té sek re vo -
nat ko zó  ada tok,  ha nem  azért  is,
mert ezek a be jegy zé sek a te le pü lé -
se in ken, gyü le ke ze te ink ben előt tünk
jár tak ról ad nak ké pet, de egy ben Is -
ten  előt tünk  já rá sá ról  is. Az  anya -
köny vek Is ten mun ká já nak és sze re -
te té nek nyo ma it is rög zí tik. 
A tő lünk tér ben és ta ní tás ban is

elég  messze  ál ló  mor mo nok  már
na gyon ré gen rá döb ben tek az anya -
köny vek ben  rög zí tett  fel jegy zé sek
fon tos sá gá ra.  Szer te  a  vi lá gon,  így
Ma gyar or szá gon is az el ér he tő összes
fe le ke zet  anya köny ve it  igye kez tek
mik ro film re fény ké pez ni. Fel té te le -
zem, hogy nem kis anya gi ál do za tot
kel lett hoz ni uk azért, hogy a het ve -
nes évek ben a még vas füg göny mö -
gött lé vő, el len sé ges po li ti kai tömb -
höz tar to zó Ma gyar or szág nagy és kis
egy há za i nak  anya köny ve it  össze -

gyűjt sék ne kik, és anya köny vek tíz -
ez re it  két  pél dány ban  (az  egyik  az
övék lett, a má sik a Ma gyar Or szá gos
Le vél tá ré) vé gig fo tóz has sák. 
Az óta Ame ri ká ban ezek nek az anya -

gát el kezd ték fel dol goz ni. Sok adat az
in ter ne ten el is ér he tő. A mor mo nok
köz pont já ban, Salt Lake Ci ty ben a vi -
lág leg na gyobb csa lád ku ta tó cent ru ma
mű kö dik. Ér de mes meg je gyez ni, hogy
az an nak ide jén ál ta luk még le fény ké -
pe zett  anya köny vek  egyi ke-má si ka
(kö zöt tük  saj nos  több  evan gé li kus
anya könyv  is!)  az óta  el tűnt,  il let ve
meg sem mi sült. Volt, ame lyet el lop tak,
vagy ép pen tűz mar ta lé ka lett… Ezek -
nek  a  meg sem mi sült  anya köny vek -
nek az ada tai már csak a mik ro fil me -
ken ke resz tül ér he tők el.
Egy há zunk  Gyűj te mé nyi  Ta ná csa

nagy pro jek tet in dí tott az evan gé li kus
anya köny vek di gi ta li zá lá sá ra. Ko moly
pá lyá za ti for rás se gít sé gé vel si ke rült egy
nagy mé re tű és tel je sít mé nyű szken nert
be sze rez ni, és már meg is kez dő dött a
mun ka, az a fá rad sá gos mun ka, amely
rész ben az ér ték őr zést, de egy ben ér -
té ke ink el ér he tő sé gé nek ja ví tá sát, köz -
kinccsé té te lét is szol gál hat ja. 
So kak  előtt  ki nyíl hat nak  ed dig

nem lá tott és nem is gon dolt köny -

vek,  ira tok  és  in for má ci ók.  Per sze
hogy az in for má ci ós tár sa da lom, a ki -
nyí ló köny vek mi ként hat nak ránk,
mit lá tunk és mit ér tünk meg be lő -
lük,  mit  ad hat nak  ne künk,  mi ben
gaz da gít hat nak  ben nün ket,  az  raj -
tunk  is  áll.  Nagy  kér dés  min dig,
hogy mi ként tu dunk él ni ve lük. 
Ad jon az Is ten böl cses sé get, hogy

a tő le ka pott le he tő sé gek kel él ni tud -
junk, hogy a ki nyí ló köny vek ál dás sá
és élet té le hes se nek szá munk ra!

Meg nyíl nak a köny vek… é gtájoló

Szemerei János püspök
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
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Hall grím ur Pét urs son (1614–1674) evan gé li kus
lel kész  és  a  leg na gyobb  iz lan di  köl tő  volt.
Pas sió-éne kek cí mű kö te té nek ma gyar for dí tó -
ja, Or dass La jos egye bek mel lett a kö vet ke ző -
ket ír ta: „A nép eb ben a köl té szet ben nem csak
az »Iz land szik lás ta la ján ter mett leg szebb ró -
zsá kat«  lát ta,  ha nem  nem ze dék ről  nem ze -
dék re erőt, vi gaszt, eny hü le tet me rí tett az élet
sok fé le küz del mes ba já ban és ín sé gé ben.” 
A be mu ta tón részt vett Utas sy Fe renc, Iz land

ma gyar or szá gi tisz te let be li fő kon zul ja, az ere deti
könyv ke let ke zé sé ről, ma gyar for dí tá sá ról és az
új ki adás meg je le né sé nek fon tos sá gá ról is be szélt.
„Hall grím ur négy szá za dik szü le tés na pi év for -

du ló ja zaj lik most, de volt egy evan gé li kus ma gyar
püs pök is, Or dass La jos, ő volt az evan gé li kus
Mind szenty. Vet te  a  fá rad sá got  an nak  ide jén,
hogy szo ba fog ság ban és bör tön ben meg ta nul jon
iz lan di ul, és le for dít sa ezt a mű vet, amely az egész
skan di náv hit éle ti iro da lom nak az egyik leg hí re -
sebb gyöngy sze me. Ma gya rul elő ször Iz lan don
je len tet ték meg negy ven év vel ez előtt, és ma van
egy olyan tár sa ság Ma gyar or szá gon, amely fon -
tos nak tar tot ta, hogy itt hon is, ha zai ki adás ban
meg je len hes sen” – nyi lat koz ta a tisz te let be li fő -
kon zul, és hoz zá tet te: a kö tet meg je le né se a két
nép kap cso la tá nak erő sí té se szem pont já ból is fon -
tos. Ki je len tet te, nem ze tek kö zött en nél szebb, ve -
re te sebb hi dat nem is le het ne épí te ni.
„Min dig örü lünk, ha ma gyar nyel ven meg je -

le nik iz lan di iro da lom, és for dít va is, te hát ha va -
la ki ma gyar iro dal mat ad ki iz lan di ul. Ezek nek
az egy más meg is me ré sé ben, Eu ró pán be lül egy
nagy csa lád ki tel je se dé sé ben az egy más ról va ló
in for má ci ók be gyűj té sé vel óri á si  je len tő sé gük
van” – fo gal ma zott Utas sy Fe renc.
Az új ki adás mű vé szi ere jét fo koz zák az il -

luszt rá ci ók. Pr obst ner Já nos gra fi kus mű vész,
a kecs ke mé ti Nem zet kö zi Ke rá mia stú dió ala -
pí tó ja hosszú éve kig Iz lan don dol go zott ven -

dég ta nár ként. Iz lan di fe le sé gé nek is kö szön he -
tő en az iz lan di nép lé lek, az iz lan di iro da lom és
mű vé szet ava tott is me rő je. A most be mu ta tott
kö tet il luszt rá lá sá ra Utas sy Fe renc aján lá sa alap -
ján kér ték fel, sa ját be val lá sa sze rint éle té nek
ép pen egy lel ki leg ne héz, ke se rű idő sza ká ban. 
„A könyv tá ram ban le vet tem a Bib lia Pa u pe -

ru mot, a ma gyar or szá gi kö zép ko ri bib lia il luszt -
rá ci ó kat, és egy szer csak meg szó lalt a lel kem ben
va la mi. Két nap múl va el küld tem egy váz lat raj -
zot er ről, és jött vissza a vá lasz, hogy az enyém
a mun ka. Több hó na pot dol goz tam raj ta, és egy -
sze rű en ki men tett, ki rán tott en nek a ke se rű ség -
nek a göd ré ből” – me sél te Pr obst ner Já nos.
A ke ra mi kus- és gra fi kus mű vész ki je len tet -

te: az a faj ta meg be csü lés, amellyel az iz lan di -
ak sa ját kul tú rá ju kat ápol ják, ben ne is új hi tet
éb resz tett. Hang sú lyoz ta, hogy min den ki nek
ajánl ja a kö te tet. A Pas sió-éne ke ket ugyan is fi -

nom mély ség, gaz dag kép ze le ti erő jel lem zi. A
ver sek nagy se gít sé get je lent het nek az egyé ni
ima élet ben, de kö zös sé gi al kal ma kon is.

d For rás: kecs ke me titv.hu

Hall grím ur Pét urs son kö te tét az EvÉlet már ci us 23-
i szá má ban mu tat tuk be, és ugyane lap szám ban
hosszabb in ter jú is ol vas ha tó Utas sy Fe renc cel, Iz -
land ma gyar or szá gi tisz te let be li fő kon zul já val.

Kecs ke mé ten is be mu tat ták 
az iz lan di Pas sió-éne keket

b Az ICOMOS (Műemlékek és Történeti
EgyüttesekNemzetköziTanácsa)Magyar
NemzetiBizottságaaműemlékvédelmivi-
lágnapalkalmából2014-benisátadta
aPél da adó Mű em lék gon do zá -
sért dí jat.Aműemlékvédel-
miszervezetelismerésé-
ben idén a Deák Téri
Evangélikus Gimná-
zium is részesült. A
díjataziskolaigazga-
tója,Ga dó né Kézdy
Edit, illetve–afenn-
tartó nevében –
Gáncs Pé ter, a Ma-
gyarországi Evangéli-
kus Egyház elnök-püs-
pöke vette át a szervezet
ünnepi ülésén a Budapesti
CorvinusEgyetemdísztermében.
AmásikdíjazottaBudapesti
MűszakiésGazdaságtudo-
mányi Egyetem (BME)
Építészettörténeti és
Műemléki Tanszéke
volt.

A bi zott ság má sod szor
osz tot ta  ki  a  Pél da adó
Mű em lék gon do zá sért dí -
jat. A De ák Té ri Evan gé li -
kus Gim ná zi um mel lett eb -
ben az el is me rés ben ré sze sült a
Bu da pes ti Mű sza ki és Gaz da ság tu -
do má nyi  Egye tem  Épí té szet tör té ne ti  és
Mű em lé ki Tan szé ke is (ve ze tő je az evan gé li kus
Kräh ling Já nos egye te mi  do cens)  fel ső fo kú

mű em lék vé del mi ok ta tá si, ku ta tá si te vé keny -
sé gé ért, kü lö nös te kin tet tel a poszt gra du á lis
mű em lék vé del mi szak mér nök-kép zés re, amely
je len tős mér ték ben hoz zá já rult a ma gyar mű -

em lék vé de lem egy sé ges szem lé le tű szak -
em ber gár dá já nak  ki ala ku lá sá hoz.

Az ICO MOS az UNES CO-
nak  (az ENSZ Ne ve lés ügyi,
Tu do má nyos és Kul tu rá lis
Szer ve ze té nek) a mű em -
lék vé del mi  vi lág szer ve -
ze te, a pá ri zsi szék he lyű
Vi lág örök ség-bi zott ság
ál lan dó mű em lék vé del -
mi szak ér tő in téz mé nye.
Az  1965-ben  lét re ho zott
ci vil  szak mai  szer ve zet

meg ha tá ro zó a vi lág mű em -
lék vé del mé ben.  Az  itt  ki dol -

go zott irány el ve ket a leg több or szág
át ül te ti sa ját mű em lék vé del mi gya kor -

la tá ba. 
Az ICO MOS Ma gyar Nem -
ze ti Bi zott sá ga a nem zet kö -
zi  szer ve zet  egyik  leg na -
gyobb és leg be fo lyá so sabb
tag szer ve ze te. A ma gyar
mű em lék vé de lem meg -
ha tá ro zó szak em be rei –
épí té szek, ré gé szek, mű -
vé szet tör té né szek,  kert -
épí té szek,  res ta u rá to rok,

tör té né szek, ve gyé szek, geo -
ló gu sok, sta ti ku sok és a mű -

em lék vé de lem hez  kap cso ló dó
min den  más  szak ág  kép vi se lői  –

vesz nek részt mun ká já ban.
g Szö veg és fo tó: Kiss Ta más 

(For rás: MTI, ICO MOS)

Pél da adó mű em lék gondo zá sért
ka pott dí jat a De ák Té ri 

Evan gé li kus Gim ná zi um

Az ICO MOS ki tün te té se i re azok pá lyáz hat nak, akik 
• a tu laj do nuk ban lé vő vagy a rá juk bí zott mű em lék fenn tar tá sa, gon do zá sa so rán pél da -

mu ta tó mó don biz to sít ják az ér té kek fenn ma ra dá sát, hi te les meg őr zé süket;
• akik le he tő vé te szik a kö zös ség, a tár sa da lom szá má ra a mű em lék ér té ke i nek, je len tő -

sé gé nek meg is me ré sét;
• akik al kal mas funk ció, egye di prog ra mok, ren dez vé nyek se gít sé gé vel mu tat ják be egy

épü let (és kör nye ze te) je len tő sé gét;
• akik szak sze rű, fo lya ma tos kar ban tar tás sal biz to sít ják az ér ték őr zést;
• akik az ok ta tás, ne ve lés, szak kép zés te rü le tén olyan prog ra mo kat kép vi sel nek, ame lyek -

nek cél ja a mű em lé kek, he lyi ér té kek kar ban tar tás út ján va ló fenn ma ra dá sa.
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b Akeresztyénegyházakgyakorla-
tábanszámosformájaalakultki
Krisztusszenvedéstörténetemeg-
jelenítésének. A Pécsett virág-
vasárnapdélutánbemutatottif-
júságipassióegyszerrepassiójá-
tékéskeresztútjárás,mivel–avi-
lágonegyedülállómódon–nem
egyetlenszíntérenzajlik
azelőadás,hanemtöbb
helyszínen a közönség
bevonásával elevenítik
megJézusszenvedéstör-
téneténekjólismertese-
ményeit.

A Ko má ro mi Csa ba ren dez te
elő adást  –  egy  ré geb bi  ha -
gyo mány  fel ele ve ní té sé vel  –
2012-ben mu tat ták be elő ször,
majd ta valy, a ka to li kus if jú sá -
gi  vi lág ta lál ko zó  ap ro pó ján
szer ve zett Hun gaR ión meg is -
mé tel ték.  Az  át élt  él mé nyek
foly ta tást kí ván tak, és a Pé csi
Egy ház me gye  szer ve zé sé ben
új ra meg va ló sult  a  be mu ta tó. 
A meg je lent több mint ezer

ér dek lő dőt a ren de ző, Nagy Nor -
bert if jú sá gi re fe rens és Ud vardy
György pé csi  püs pök  kö szön -
töt te, aki ma ga is részt vett a pas -
sió já ték ban ci ré nei Si mon ként.
Jé zus  szen ve dés tör té ne tét  a  gyö -

nyö rű en fel újí tott Tettye park te rü le tén
ad ták elő, amely ki vá ló hát te ré ül szol -
gált az ese mé nyek nek. Az el ső je le net -
ben még csak a sé tány mel lett fel ál lí tott
egy sze rű szín pa don vi tat ko zott Jé zus a
fa ri ze u sok kal, míg  az utol só  va cso ra
már a park egyik domb ja tö vé ben zaj -
lott. Ár nyas fái és szik lái ad hat ták a hely -

szí nét  a Ge cse má né-kert be li  ese mé -
nyek nek. A ró mai ka to nák in nen Jé zust
a tettyei pa lo ta ro mok kö zé kí sér ték, itt
ele ve ned tek meg a nagy ta nács, Pi lá tus
és  He ró -

des előtt tör tén tek. A há -
rom  ke resz tet  pe dig  a  Tettye  egyik
szik lá ján ál lí tot ták fel, igen lát vá nyo san.
A já ték ban több mint száz öt ven fi -

a tal vett részt sze rep lő ként vagy se gí -
tő ként. Utób bi ak fel ada ta volt a kö zön -
ség irá nyí tá sa. Ezt lát vá nyos ele mek kel
és ki vá ló an ol dot ták meg. A ta nít vá nyok
va ló ban ti zen ket ten vol tak, a hu szon -
két fős ró mai se reg – ki egé szít ve egy lo -
vas sal – igen ha tá so san lé pett fel. 

Idén elő ször élő ze ne és ének kí sér -
te  az  elő adást,  még  köz vet le neb bé
té ve a rész vé telt. Ki kell emel nünk a
tech ni ku sok  em ber fe -

let ti  mun -
ká ját, akik – a tör té net tel és a kö zön -
ség gel ver se nyez ve – szál lí tot ták hely -
szín ről hely szín re a hang tech ni kát.
Akár sze rep lő ként, akár ezt a prog -

ra mot vá lasz tó kö zön ség ként vagy vé -
let le nül oda ve tőd ve ke rült kap cso lat -
ba va la ki a pas sió- elő adás sal, biz to san
nyo mot hagy tak ben ne a lá tot tak-hal -
lot tak, és ép pen ez volt a cél. Aho gyan
Ud vardy György mond ta: „Jé zus szen -
ve dés tör té ne te kér dé se ket fo gal maz

meg min den em ber, a te rem tett vi lág
szá má ra, és ez a kér dés nem ma rad -
hat vá lasz nél kül. A pas sió nyil vá nos

be mu ta tá sa új le -
he tő ség az evan -

gé li zá ci ó ra, és fe le lős sé günk van ab -
ban, hogy a szen ve dés tör té net üze ne -
te hi te le sen fo gal ma zód jon meg.”
A részt ve vők kel va ló be szél ge tés

alap ján  az  a  re mény  éb redt  ben -
nem, hogy ezt az elő adást nem utol -
já ra lát tuk…

g Sra mó And rás

If jú sá gi pas sió Pé csett

Jé zus  alak ját  a  pé csi  evangélikus  gyü le ke zet  tag ja,
Bán ki And rás je le ní tet te meg. Ő ré geb ben már több,
gyü le ke ze ti szer ve zés ben meg va ló sult pas si ó ban is ma -
gá ra vál lal ta ezt a sze re pet. Ar ról kér dez tem, mit je lent
szá má ra a rész vé tel eb ben a nagy sza bá sú ese mény ben.

– Nagy meg tisz tel te tés nek, el hí vás nak érez tem a
mos ta ni fel ké rést, de azon nal be fész kel te ma gát a szí -
vem be a ké tely, és te her ként ne he ze dett rám. Ar ra gon -
dol tam, Is ten kü lö nös hu mor ér zé két ta nú sít ja, hogy
cél ja i hoz a bib li ai tör té ne tek ben is min dig erőt len, al -
kal mat lan em be re ket hasz nált fel… 

Jé zus sze re pe me rő ben kü lön bö zik a pas sió já ték
töb bi sze rep lő jé től, akik kel vi szony lag könnyű azo -
no sul ni.  Éle tünk  hét köz na pi  szi tu á ci ó i ban  sű rűn
va gyunk lel kes, de könnyen meg ije dő ta nít vá nyok,
té vely gő fa ri ze u sok, po zí ci ón kat fél tő Pi lá tu sok, a köz -
han gu lat tal sod ró dó em be rek vagy ép pen erős nek lát -
szó, de adott pil la nat ban ma gun kat men tő Pé te rek.
Jé zus azon ban még is csak Is ten és em ber egy szer re,
aki nek a he lyé be nyil ván va ló an nem tud juk ma gun -
kat be le él ni. 

Szá mom ra Is ten sze re te té nek a leg na gyobb ki fe je ző dé se, hogy egyet len
Fia em ber ré lett ér tünk, és ő tel jes egé szé ben fel vál lal ta ezt az „em ber sé -
get”. Ez ta lán ép pen a pas sió tör té net ben csú cso so dik ki, amely nek so rán Jé -
zus nak a tes ti kí nok mel lett a ma gá ra ma ra dást, az Is ten től-em ber től va -
ló el ha gya tott sá got, meg aláz ta tást, sze re tet len sé get is min den fé le föl dön -
tú li erő nél kül kel lett el szen ved nie. Én a já té kom ban er re kon cent rá lok.
A mos ta ni Jé zus-sze rep annyi ban is kü lön bö zik a ko ráb bi ak tól, hogy

míg azok ban Krisz tus tes ti szen ve dé se csak jel ké pe sen je le ní tő dött meg,
itt a kon cep ció ré sze ként a bib li ai szö veg hez hű ké pi be mu ta tás ra tö rek -
szünk, kor bá cso lás sal, ke reszt re fe szí tés sel. Mind ez esz kö ze a né zők mi -
nél mé lyebb be vo ná sá nak, szí vük meg érin té sé nek.

El hall gat a ha rang szó… A temp lom -
ban csend ben vá ra koz va asszo nyok,
fér fi ak, idő sek és fi a ta lok ve gye sen. 
Han gos nyi kor gás sal ki vá gó dik az

aj tó, a ri adt édes anya, Má ria lép be. 
„Tes sék mon da ni, nem lát ták a fi -

a mat?  –  for dul  az  egyik  fej ken dős

asszony hoz. – Jé zus nak hív ják, most
múlt ti zen két éves. Már na pok óta
nem lát tuk. Hol le het?” – Ré mült te -
kin te tét egy pres bi ter re sze ge zi. 

Az után ér kez nek a töb bi ek is. A bű -
nös nő, aki könnye i vel ön tö zi és drá -
ga il lat szer rel ke ni meg Jé zus lá ba it.

Hol  a  fris sen  el hí vott  ta nít vá -
nyok, hol meg pro vo ká ló fa ri ze -
u sok  jön nek-men nek  az  öreg
fa lak kö zött. És itt van ma ga az
Úr is, Jé zus, hó fe hér ben…
A jól is mert tör té net be töl ti a

te ret. Amit az em ber ko ráb ban
oly gyak ran meg pró bált el kép -
zel ni,  lám, most  egy  csa pás ra
meg ele ve ne dett. És el tűn nek a
fa lak, a vil lany fény, a mai kör nye -
zet. Szin te ész re sem vesszük, de
ott va gyunk már mind annyi an
Pa lesz ti na domb jai-he gyei kö -
zött.  Együtt  lép de lünk  a  pál -
mák s az év szá za dos olaj fák kö -
zött Jé zus sal, sa rus lá bunk az út
po rá tól  szür ke.  És  isszuk ma -
gunk ba az igét, ré sze sei let tünk
a szen ve dés nek.
Nem szó la lunk meg, mert a mi

sze re pünk eb ben a tör té net ben
most a hall ga tás, az el mé lyü lés.

Az ol tár tér Ge cse má né-kert té lett, ott
gyöt rő dik Jé zus a föld re bo rul va. 
Meg ren dül ten hall gat juk Jú dás mo -

no lóg ját, s ben nünk is fáj az ő tra gé -

di á ja. Pé ter rel együtt hor gaszt juk le a
fe jün ket a szé gyen től a há rom szo ri ta -
ga dás után. A  sze münk ben könny -
csep pek  csil log nak,  egy re  ke vés bé
tud juk el tit kol ni meg ren dült sé gün ket. 
Ke gyet le nül  éle sen  csat tog nak  a

ka la pács üté sek, és már ott áll a ke reszt
kö zé pen, raj ta függ a Meg fe szí tett. Fe -
jén tö vis ko ro na, úgy, aho gyan min dig
is el kép zel tük. S azok az utol só sza -
vak… Ki mar kol ják szí vünk ből ma ra -
dék büsz ke sé gün ket is.
El von szol ják a hol tat, s új ra itt van

Má ria. 
„Hol van a fi am, em be rek?” – kér -

di, és ez már a gyá szá ban össze ros -
kadt édes anya. 
S mi csak né zünk ma gunk elé, és va -

la hol mé lyen va la mi na gyon fáj. Szé -
gyell jük ma gun kat, mert tud juk: en nek
így kel lett tör tén nie – mi at tunk. 
Azt  sze ret nénk  mon da ni,  hogy

itt van, a szí vünk be zár tuk őt, de a
szánk  ki szá radt,  nyel vünk  a  száj -
pad lá sunk hoz ta padt. 
És Má ria új ra ének li a Mag ni fi ca -

tot: „Ma gasz tal ja lel kem az Urat, és az
én lel kem uj jong Is ten, az én Meg tar -
tóm előtt… (…) Ha tal mas dol got cse -
le ke dett kar já val, szét szór ta a szí vük

szán dé ká ban fel fu val ko dot ta kat. Ha -
tal ma so kat dön tött le trón juk ról, és
meg alá zot ta kat emelt fel. Éhe ző ket lá -
tott el ja vak kal, és bő vel ke dő ket kül -
dött el üres kéz zel.” (Lk 1,46–47.51–53)

* * *

Az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye -
tem hall ga tói a nagy héten ez út tal a
Bács-Kis kun Egy ház me gye gyü le ke -
ze te it jár ták vé gig pas sió-elő adás sal.

Hat nap alatt össze sen ti zen hét szer
szó lalt meg az evan gé li um eb ben a
for má ban. Há rom  íz ben  is ko lá sok -
nak. Kis kő rös ről raj zot tak ki na pon -
ta a szél ró zsa min den irá nyá ba, több
mint nyolc száz ki lo mé tert au tóz tak az
egy ház me gye út ja in. A sok ke mény
mun ka mel lett szol gá la tuk ban sze mé -
lyes hi tük is ki ta pint ha tó vá lett. 

Kö zös sé gi  bi zony ság té telt  kap -
tunk ar ról, ki cso da is Jé zus. Mert Má -
ria kér dé sé re csak egyet len jó vá lasz
ad ha tó: itt van, a szí vünk ben. Jé zus
a mi énk!

g Lup ták György

Pas sió test kö zel ben

A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus If jú sá -
gi Szö vet ség (Me visz) Bár ka szak cso -
port ja idei pas sió kör út já nak utol só ál -
lo má sa a bu da pes ti De ák té ri evan -
gé li kus  temp lom  volt.  Ez  év ben
Bony há don, Szek szár don, Vár al ján,
Pé csett és Dom bó vá ron ad ták elő a
moz gás sé rült és „ép” fi a ta lok Jé zus
Krisz tus szen ve dés tör té ne tét. 
Mint is me re tes, a Me visz-Bár ka el -

ső  pas sió kör út ját  a  2003-ban  el -
hunyt An dor ka Esz ter kez de mé nye -
zé sé re hoz ták lét re, és az óta is év ről
év re ren ge teg em ber ki tar tó, ál do za -
tos, fá rad sá gos mun ká já nak kö szön -
he tő en a Me visz egyik leg fon to sabb
és leg töb bet em le ge tett ren dez vé nyé -
vé vált.
A jól is mert tör té net a szo kat lan

sze rep lő gár dá nak, dísz le tek nek, kel -

lé kek nek,  dra ma tur gi ai  meg ol dá -
sok nak  kö szön he tő en  ma ra dan dó
és tar tal mas él ményt je len tett most
is min den né ző szá má ra. Az elő adás
után a Deák téri templomban Gerő -
fi né Bre bovsz ky Éva lel kész hir det te
Is ten  igé jét  Zsid  10,11–18  alap ján,
majd a gyü le ke zet úr va cso rát vett. 

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

»Ő e g yet len ál d o Z a tot mu ta tot t be a bű nö k é rt«

Me visz-Bár ka-pas sió a De ák té ren
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b A19.századeleje,areformkor
a magyar nemzet eszmélésé-
nekidőszaka.Anemzetitudat
és felelősség két emblemati-
kussáváltműveKöl csey Fe renc
Hym nus (1823) ésVö rös mar ty
Mi hály Szó zat (1836)címűköl-
teménye.

Bar tay End re (vagy And rás), a Nem -
ze ti Szín ház ki tű nő igaz ga tó ja – ma -
ga is ze ne szer ző – meg érez te mind -
két vers nagy sá gát, és szük sé ges nek
tar tot ta meg ze né sí té sü ket. A Szó zat

ze né jé re 1843-ban, a Him nusz ze né -
jé re 1844-ben meg hir de tett pá lyá zat
óri á si ér dek lő dés mel lett, ha tal mas si -
ker rel zá rult. Mind két, húsz arany pá -
lya dí jat nyert szer ze mény – Eg res sy
Bé ni Szó za ta és Er kel Fe renc Him nu -
sza – rö vid időn be lül köz is mert és
ked velt lett, és a mai na pig meg ha tá -
roz za ma gyar sá gun kat.
De  ér de mes  tud ni:  Er kel  is  írt

Szó za tot, Eg res sy  is  írt  Him nuszt.
(2000-ben, a mil len ni um évé ben –
So mogy váry Ákos, Er kel szép uno ká -
ja ve zény le té vel – ké szült egy CD-fel -
vé tel, ame lyen meg szó lal né hány a fe -
le dés ho má lyá ba me rült pá lya mű vek -
ből.)
Mai  írá sunk hő se  a  két száz  éve,

1814. áp ri lis 21-én Sa jó ka zin con (ma
Ka zinc bar ci ka) szü le tett Eg res sy Bé -
ni (eg re si Ga lam bos Ben já min). Rö -
vid éle tét, sok ol da lú te vé keny sé gét a
re form kor és sza bad ság harc ha tá roz -
ta meg.
El ső  ze nei  ok ta tá sát  ap já tól,  E.

Ga lam bos Pál re for má tus lel ki pász -
tor tól kap ta. A mis kol ci re for má tus
gim ná zi um ban ta nult, majd a sá ros -
pa ta ki kol lé gi um ban teo ló gi át hall -
ga tott, hogy lel kész ap ja nyom do ka -
i ba lép hes sen. A csa lád egy re rom ló
anya gi hely ze te vé gül más pá lyá ra so -
dor ta, előbb Me ző csá ton, majd Szep -
si ben  vál lalt  ta ní tói  ál lást.  In nen
gya kor ta lá to ga tott át a kö ze li Kas sá -
ra, ahol báty ja, a ki vá ló szí nész Eg res -
sy Gá bor a hí res ma gyar szín tár su lat
tag ja volt.
A szín há zi vi lág Bé nit is el va rá zsol -

ta: 1834-ben szí né szi pá lyá ra lé pett,
Kas sán és Ko lozs vá rott ját szott. 1835-
ben báty já val a bu dai Vár szín ház hoz,
majd  a  pes ti  Ma gyar  Szín ház hoz
(ké sőbb Nem ze ti Szín ház) ke rült; a
kó rus ban,  il let ve  ki sebb  éne kes  és
pró zai sze re pek ben lé pett fel.
1838-ban,  hogy  ének hang ját  és

tech ni ká ját csi szol ja, gya lo go san Mi -
lá nó ba ment; itt az ének lec kék mel -
lett az olasz szín ját szást is ta nul má -
nyoz ta, s tö ké le te sen meg ta nult ola -
szul.

Ha za tér ve a szí né sze tet ze ne szer -
zői és szö veg írói mun ká val vál tot ta
fel. A negy ve nes évek től rend sze re -
sen kom po nált, ze nés és pró zai da -
ra bo kat for dí tott, lib ret tó kat írt. Er -
kel Fe renc há rom – köz tük a két leg -
is mer tebb – ope rá já hoz is ő írt szö -
veg köny vet:  Bá to ri Má ria (1840),
Hu nya di Lász ló (1844),  Bánk bán
(1861). Ér de kes ség, hogy a Hu nya di
Lász ló be mu ta tó ján Eg res sy éne kel -
te Roz go nyi ki rá lyi had nagy sze re pét.
Ő  dol go zott  fel  elő ször  Pe tő fi-

ver se ket. 1848. már ci us 15-én meg ze -
né sí tet te a Nem ze ti dalt, me lyet kó -
rus át irat ban  elő ad tak  a  Nem zeti

Szín ház ban. Csár dá sok, kör ma gya -
rok, ma gyar nó ták fű ződ nek a ne vé -
hez.  A  Ma gyar dal vi rá gok cí mű
gyűj te mény  hoz ta  meg  szá má ra  a
nép sze rű sé get. Jel leg ze te sen né pi es
stí lu sa mi att  több da la  nép dal ként
ter jedt.
Fi a tal  és  te het sé ges  ci gány ze né -

szek ből ze ne kart ala kí tott, sa ját költ -
sé gén ké pez te, etet te, ru ház ta őket,
s ha tal mas si ker rel lép tek fel a Nem -
ze ti Szín ház ban és kül föl dön.
A nép szín mű vek hez va ló kap cso -

la ta  sok ré tű.  Nem csak  for dí tó juk,
ha nem meg ze né sí tő jük is volt: szín -
pa di kí sé rő ze né ket, va la mint éne kes
és hang sze res be té te ket kom po nált.
A  sza bad ság harc ban  had na gyi

rang ra emel ték, 1849. feb ru ár 26-án
Ká pol ná nál meg se be sült. Óno di lá -
ba do zá sa alatt zsol tá ro kat har mo ni -
zált. 1849 nya rán Ko má rom ban Klap -
ka György ze ne ka ri igaz ga tó vá ne vez -
te ki; ek kor ír ta a Klap ka-in du lót.Ko -
má rom ka pi tu lá ci ó ja után – Klap ka
men le ve lé vel –  vissza ke rült  a  pes ti
Nem ze ti Szín ház hoz, ahol kar igaz ga -
tó ként mű kö dött.
Éle te utol só idő sza ká ban meg ír ta

a  Két Sob ri cí mű  nép szín mű vét,
amely nek ze né jét is ma ga sze rez te.
El ké szült a Bánk bán szö veg köny vé -
vel is, ám az eb ből írt Er kel-ope ra be -
mu ta tó ját  már  nem  ér het te  meg.
Tü dő ba já nak el ha tal ma so dá sát, fi zi -
kai gyen gü lé sét érez ve 1850 áp ri li sá -
ban kéz ira ta it át ad ta meg őr zés re a
Nem ze ti Mú ze um nak, ahon nan ezek
idő vel az Or szá gos Szé ché nyi Könyv -
tár ba  ke rül tek.  1851.  má jus  30-án
még ott  le he tett  az  ál ta la  for dí tott
Ver di-ope ra, a Lu i sa Mil ler be mu ta -
tó ján, ám nem sok kal ké sőbb vég leg
ágy nak esett, és 1851. jú li us 17-én Pes -
ten meg halt.
Eg res sy Bé ni nyo mot ha gyott a vi -

lág ban.  Vö rös mar ty  sú lyos  so rai
örök re össze kap cso lód nak tu da tunk -
ban a ver bun kos bo ká zó rit mu sá val:
„Áld jon vagy ver jen sors ke ze: / Itt él -
ned, hal nod kell.”

g Dr. Ecse di Zsu zsa

Két száz éve szü le tett 
Eg res sy Bé ni, 

a Szó zat ze ne szer ző je
g Dr. Fa bi ny Ta más

Sok örö möt je lent a püs pö ki szol gá -
lat ban a gyü le ke ze tek lá to ga tá sa. A
ven dég szol gá la tok so rán azt szok tam
kér ni, hogy az egye te mes kö nyör gő
imád sá got,  az  úgy ne ve zett  ora tio
oe cu me ni cát a he lyi lel kész mond ja.
Ő tud ja ugyan is, ép pen mi lyen ak tu -
a li tá sok adód nak a gyü le ke ze té ben. 
Őszin tén  meg  kell  mon da nom,

rit kán ér zem úgy, hogy a há zi gaz da
lel kész tu da to san át gon dol ja ezt az
imát. Mint ha csak fel csap ná va la hol
az  Agen dát, és  me cha ni ku san  ol -
vas ná a szö ve gét. Még az zal sem tö -
rő dik,  hogy  a  ré gi  szer tar tás könyv
imád sá gai sok szor bi zony köz he lye -
sek, és/vagy a la pos dia kó ni ai teo ló -
gi át vissz han goz zák.
Mint ha fél nénk at tól, hogy imád -

sá ga ink ban a mai vi lág va lós kér dé -
se it érint sük. Az idei ima hét egyik al -
kal mán  azt  is  át él tem,  hogy  egy –
nem evan gé li kus – lel kész bi zo nyos
ima ré sze ket egye ne sen ki ha gyott az
elő re ki adott, a vi lág egy há zai ál tal el -
fo ga dott  is ten tisz te le ti  me net ből.
Ilyen ké ré sek ma rad tak ki: „Imád ko -
zunk azo kért, akik a nők és a fér fi ak
egyen lő  mél tó sá gá ért  és  jo ga i ért
küz de nek. Hadd  tisz tel jük min den
nő ben  és  fér fi ban  Is ten  kép má sát.
Kü lö nö sen  is  gon do lunk  most  a
mun ká hoz, kü lön bö ző ja vak hoz és a
szol gál ta tá sok hoz ju tás egyen lő esé -
lye i re.”  „Imád ko zunk  azo kért,  akik
HIV/AIDS-cel, ma lá ri á val vagy egyéb
be teg sé gek kel küz de nek.” „Amint a
fair trade ter mé ke ket tá mo gat juk, és
el en ged jük a leg sze gé nyebb or szá gok
adós sá ga it, ugyan úgy add, hogy tö -
re ked jünk az igaz sá gos ság ra.” Mint -
ha az adott lel ki pász tor a szent al ka -
lom hoz mél tat lan nak tar tot ta vol na
eze ket a hét köz na pi nak szá mí tó élet -
hely ze te ket. 
Meg mon dom őszin tén, a pró fé ták

és Jé zus gya kor la tá tól ide gen nek tar -
tom a szak rá lis nak és a pro fán nak ezt
a ha mis szem be ál lí tá sát. Ha va la hol,
a pro tes táns egy há zak ban he lye len -
ne a szó ki mon dó ak tu a li zá lás nak.
Idén nagy pén te ken a ró mai ka to -

li kus egy ház adott pél dát a bá tor és
élet sze rű imád ko zás ra. A te le ví zi ó ban
lát hat tam a ró mai Co los se um ból köz -
ve tí tett ke reszt utat. Már az is meg le -
pett, hogy a stá ci ók több sé gé re nem
bí bo ro sok  vagy  püs pö kök  vit ték  a
ke resz tet, ha nem haj lék ta la nok, me -
ne kül tek, be ván dor lók, egy ko ri drog -
füg gők, el ítél tek és be te gek. Ami pe -
dig iga zán szí ven ütött, az a stá ci ók -
hoz  írt  el mél ke dé sek  tar tal ma  volt. 
A szo ci á lis el kö te le zett sé gé ről ed -

dig is is mert Gi an car lo Ma ria Bre -
gan ti ni ér sek nek si ke rült öt vöz nie a
mély bib li kus  spi ri tu a li tást ko runk
olyan ége tő kér dé se i vel, mint a gaz -
da sá gi vál ság, a bör tö nök és a ká bí -
tó szer vi lá ga, a be te gek szen ve dé se.

Mind ezek ről  köl tői  ih le tett ség gel
szólt. Ahogy a teo ló gia gö rög ere de -
tű sza va az Is ten ről va ló be szé det je -
len ti, úgy ezt a köl tői meg fo gal ma zást
te o po é zis nek le het ne vez ni.
A „Jé zus fel ve szi a ke resz tet” el ne -

ve zé sű 2. stá ció „A vál ság sú lyos ke -
reszt fá ja” ak tu a li zá ló cí met kap ta, és
az el mél ke dés ben mun ka nél kü li ség -
ről  és  el bo csá tá sok ról  hal lot tunk,
to váb bá a pénz ről, amely a szol gá lat
he lyett csak igaz gat. Szó volt to váb -
bá pénz ügyi spe ku lá ci ók ról, a vál lal -
ko zók ön gyil kos sá ga i ról, kor rup ci ó -
ról  és uzso rá ról,  va la mint  azok ról,
akik  mun kát  ke res ve  el  kell  hogy
hagy ják ha zá ju kat. Bi zony, sa ját hon -
fi tár sa ink ra  gon dol tam,  ér tük  is
imád koz tam ott és ak kor.
A  kö vet ke ző  stá ció  kap csán  az

ide ge nek be fo ga dá sá ról el mél ke dett
Bre g an ti ni  ér sek,  mond ván,  hogy
Jé zus erőt len sé gé ben is erőt ad, hogy
ne zár juk be a ka put, ha va la ki há -
zunk  aj ta ján  ko pog tat  me ne dé ket,
mél tó sá got és ha zát kér ve tő lünk. A
bá tor ima így foly ta tó dott: „Tu da tá -
ban a tö ré keny sé günk nek fo gad juk
ma gunk kö zé  az  emig rán sok  tö ré -
keny sé gét, hogy ők biz ton sá got és re -
ményt ta lál ja nak.”
A 4. stá ció ar ról szól, hogy a szen -

ve dő Jé zus ta lál ko zik édes any já val.
2014  nagy pén te kén  azok nak  az
anyák nak a szív szag ga tó ke ser vé vel
szem be sül tünk, akik a tá vol le vő fi -
a i kért, a ha lál ra ítélt és le mé szá rolt fi -
a ta lo kért vagy a há bo rú ba in dul ta -
kért, kü lö nö sen is a gyer mek ka to ná -
kért  on ta nak  könnye ket,  to váb bá
azok kal  az  asszo nyok kal  imád koz -
tunk együtt, akik szom bat éj je len te
gyer tya fény  mel lett  vir raszt va  ag -
gód nak a ká bí tó szer vagy az al ko hol
fog sá gá ba esett fi a ta lo kért.
Az 5. stá ci ó ban a Jé zus ke reszt jét

ma gá ra ve vő ci ré nei Si mon je le nik
meg. Bre g an ti ni ér sek en nek kap csán
az ön kén tes ség ről szól, amely meg -
nyil vá nul hat  a  kór ház ban  vég zett
éj sza kai szol gá lat ban, az őszin te in -
gye nes ség ben vagy ép pen a ka mat
nél kü li köl csön nyúj tá sá ban. A kö vet -
ke ző stá ci ó ban pe dig Ve ro ni ka ken -
dő je kap csán tű nő dik el azon, hány
és hány mai szen ve dő höz kell oda lép -
ni a gyen géd ség gesz tu sá val. Egye bek
mel lett olya nok hoz, akik nem kap nak
or vo si el lá tást vagy együtt ér ző me leg -
sé get.
A 7. stá ci ó ban a bör tö nök fog lya -

i nak  ke se rű  ta pasz ta la tá val  szem -
be sül tünk. Itt az imád ság ban olyan
ki fe je zé sek sze re pel nek, mint a cel -
lák túl zsú folt sá ga, a bü rok rá cia kép -
te len sé gei, a ci vil tár sa da lom ré szé -
ről  meg nyil vá nu ló  el uta sí tás  és  az
igaz ság szol gál ta tás las sú sá ga.
Sze mé lye sen  leg in kább  azok  a

mély bűn bá nat ból fa ka dó mon da tok
ren dí tet tek meg, ame lyek a „Jé zust
meg foszt ják  ru há i tól”  te ma ti ká jú
stá ci ón hang zot tak el. Az egy há zat is

súj tó pe do fil bot ránnyal va ló őszin te
szem be né zést bi zo nyí tot ták ezek a
sú lyos sza vak: „Egy da rab ru hát sem
hagy tak  Jé zus  tes tén.  Tel je sen  le -
mez te le ní tet ték. Se kön tö se, se tu ni -
ká ja,  se egyéb ru há ja nem ma radt.
Le vet kőz tet ték,  ami  a  leg dur vább
meg aláz ta tás je le. (…) Az ár tat lan, le -
vet kőz te tett  és  meg kín zott  Jé zus -
ban fel is mer jük az összes ár tat lan, fő -
ként a ki csik meg sér tett mél tó sá gát.
(…) Jé zus ban az Is ten vissza von ha -
tat la nul és a leg na gyobb egy ér tel mű -
ség gel az ál do za tok ol da lán áll.”
A „Jé zust ke reszt re fe szí tik” ál lo -

má sán pe dig az zal  szem be sül tünk:
„Ma is, mint Jé zus, sok fi vé rünk és
nő vé rünk van oda szö gez ve a fáj da -
lom ágyá hoz a kór há zak ban, az ott -
ho nok ban, a csa lá dok ban.” A szen ve -
dő  Jé zus  „szom ja zom” sza va pe dig
azok ra  a  láz tól  gyö tört  gye re kek re
em lé kez te tett min ket, akik in ni kér -
nek édes any juk tól. Ilyen köl tői meg -
fo gal ma zá sok érin tet tek meg min ket:
„Jé zus szom ja az élet, a sza bad ság és
igaz sá gos ság  szom jú ho zó i nak  a
szom ja. A leg na gyobb szom ja zó nak,
az  Is ten nek  a  szom ja,  aki  ná lunk
mér he tet le nül job ban szom ja zik a mi
meg vál tá sunk ra.”
Az utol só, 14. stá ci ó nál Jé zus sír -

já ról mint új kert ről hal lot tunk: „Az
a kert, mely ben a sír volt, aho vá Jé -
zust te met ték, egy má sik kert re em -
lé kez tet: az éden kert jé re. Az a kert
az en ge det len ség mi att vesz tet te el
szép sé gét, és lett vi gasz ta lan ná, a ha -
lál he lyé vé, nem pe dig az éle té. A vad -
haj tá so kat, me lyek meg aka dá lyoz zák,
hogy az Atya aka ra tát be lé le gez zük,
mint pél dá ul a pénz hez, a gőg höz, az
élet  té koz lá sá hoz  ra gasz ko dás,  le
kell vág ni és be kell oj ta ni a ke reszt -
fá ba. Ez az új kert: a föld be ül te tett
ke reszt!”
Még min dig szí vem ben ka va rog -

nak Bre g an ti ni ér sek gon do la tai Vér -
tes al jai Lász ló test vé rem – je zsu i ta
szer ze tes  –  ih le tett  for dí tá sá ban.
Min den bi zonnyal a szo ci á lis ér zé -
keny sé gét és ter mé sze tes em ber sé gét
új ra és új ra meg mu ta tó Fe renc pá pa
te vé keny sé gé nek és sza va i nak köz vet -
len ha tá sa is meg nyil vá nult eb ben az
el mél ke dés ben.  Az  utol só  stá ció
föld be ül te tett ke reszt ről szó ló sza -
vai azon ban a lu the ri theo lo gia cru -
cisszal, a ke reszt teo ló gi á já val is kap -
cso lat ban van nak. 
Fe renc és Már ton test vé rünk lel -

ki sé gé hez  egy aránt  hoz zá tar to zik,
hogy a leg szen tebb dol gok ról is ke -
re set len sza vak kal, ter mé sze tes őszin -
te ség gel  szól junk.  Bí zom  ben ne,
hogy sze mé lyes ima éle tünk re és az is -
ten tisz te le te in ken  el hang zó  ora tio
oe cu me ni cá ink ra jó té kony ha tás sal
lesz ez a ket tős örök ség. 

A szerző az Északi Egyházkerület
püs pöke

Bá tor ság és te o po é zis az imád ság ban

Szé der es tet tar tot tak a To ka ji Kul tu -
rá lis és Kon fe ren cia-köz pont ban. Az
egy ko ron  zsi na gó ga ként  szol gá ló
épü let ben a To kaj és Kör nyé ke Evan -
gé li kus Egy ház köz ség és a ren dez vény -
nek hely színt biz to sí tó kul tu rá lis köz -
pont már má sod szor szer vez te meg az
es tet, ame lyen Jé zus utol só va cso rá -
ját ele ve ní tet ték fel. 
A kü lön le ges al kal mat – úgy, aho -

gyan  ta valy  is  –  Réz-Nagy Zol tán
deb re ce ni evan gé li kus lel kész ve zet te,
ő már több mint húsz éve tart ja meg
a szé der es tet sa ját gyü le ke ze té ben. A
részt ve vők jel ké pes ét ke zés ke re té ben
is mer het ték meg a két ezer év vel ez -

előt ti ese mé nye ket. Az es tet szer ve zők
fi gyel tek ar ra, hogy a le he tő leg kor -
hűbb ét kek ke rül je nek az asz ta lok ra.

* * *

Ne gyed szer ren dez tek pas sió já té kot
To kaj ban.  A  Krisz tus  szen ve dé sét

és fel tá ma dá sát be mu ta tó szín já ték
el ját szá sa már ha gyo mány a vá ros -
ban. Nagy szom ba ton  ci vi lek  ad ták
elő. A kez de mé nye zés kü lön le ges sé -
ge az, hogy a hús vé ti já ték ban a vá -
ros ban mű kö dő tör té nel mi egy há zak
kép vi se lői is sze re pet vál lal tak. 
An nak el le né re, hogy nem kép zett

szí né szek sze re pel nek, a pas sió já té kot
év ről év re nagy ér dek lő dés öve zi. Dr.
Si mon Csa bahív ta élet re To kaj ban, és
a kul tu rá lis és kon fe ren cia-köz pont tá -
mo ga tá sá val mu tat ták be. Jé zus alak -
ját a to ka ji evan gé li kus lel kész, Asz ta -
los Ri chárd személyesítette meg.
d For rás: Evagélikus.hu / To kaj.hu
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A pro tes táns egy ség ben bíz va gyűl tek
össze  a  fe le ke ze tek  ci gány misszi ós
ve ze tői, hogy ta nú sá got te gye nek ar -
ról az össze fo gás ról, mellyel az evan -
gé li um kép vi se le té ben ci gány test vé -
re ink kö zött szol gá la tu kat vég zik. A ta -
nács ko zá son meg fo gal ma zó dott, hogy
az evan gé li um gyö ke re sen meg vál toz -
tat ja az em be rek éle tét, így a fe le ke ze -
tek kép vi se lői kö zö sen áll tak ki amel -
lett, hogy a ci gá nyok meg se gí té sé nek
alap ja a Krisz tus sal va ló ta lál ko zás le -
he tő sé gén kell, hogy ala pul jon. Ha ezek
az ala pok jók, ak kor min den más se -
gí tő prog ram mi nő sé gi vál to zást hoz -
hat ci gány test vé re ink éle té ben. 
„Tisz tá ban va gyunk az zal, hogy ma

Ma gyar or szá gon a ci gány ság be szo -
rí tott  hely zet ben  van.  Mi  Is ten től
kap tuk a ke gyel met ar ra, hogy szol -
gál junk a ci gá nyok kö zött is. Öröm -
te li,  hogy  a  pro tes táns  fe le ke ze tek
nem csak kü lön-kü lön, ha nem egy -
más sal együtt mű köd ve is vég zik azt
a krisz tu si el hí va tás nak meg fe le lő fel -
ada tot, mely az evan gé li um ci gány
test vé re ink hez va ló el jut ta tá sát szol -
gál ja” – fo gal ma zott a saj tó tá jé koz -
ta tó meg nyi tá sa ként Dur kó Al bert a
pün kös di egy ház kép vi se le té ben.

Ba kay Pé ter be szá mo ló já ban ki tért
ar ra,  hogy  az  evan gé li kus  egy ház
ci gány misszi ós  szol gá la ta  a  töb bi
pro tes táns fe le ke zet hez ké pest hát -
rá nyos  hely zet ben  van,  ugyan is  az
evan gé li kus  egy ház ban  ha gyo má -
nyo san nin cse nek ci gány test vé rek,
és a misszió mint az egy ház lé nye gi
lét for má ja is új ra gon do lás ra szo rul.
Az Evan gé li kus Ci gány misszi ói Szol -
gá lat ve ze tő je ugyan ak kor ar ról is be -
szá molt, hogy a ci gány misszió tíz év -
vel  ez előtt  kez dő dött.  Az  utób bi
évek ben az egy ház ve ze tés is – fel is -
mer ve  a  tár sa dal mi  szük sé get  és  a
bib li ai kül de tést – tel jes mell szé les -
ség gel a ci gány misszió ügye mel lé állt. 
„En nek  a  tu da tos  dön tés nek  az

ered mé nye ként  is  ér tel mez het jük,
hogy lét re jött a Nyír egy há zán mű kö -
dő ok ta tá si in téz mé nyünk, az Evan -
gé li kus Ro ma Szak kol lé gi um, va la mint
ta valy a más fél ezer em ber rész vé te -
lé vel  meg tar tott  or szá gos  misszi ói
na pon is ki emelt fi gye lem for dult a ci -
gány misszió fe lé. Az Evan gé li kus Hit -
tu do má nyi  Egye te men  et től  a  sze -
mesz ter től  kezd ve  a  lel kész kép zés
tan tár gyai kö zött sze re pel a Be ve ze tés
a ci gány misszio ló gi á ba cí mű  tan -
tárgy, mely a jö vő lel ké sze i nek alap -
ve tő is me re te ket nyújt, és a lel kész je -
löl tek  ér zé keny sé gét  táp lál ja  ci gány
test vé re ink iránt” – fo gal ma zott Ba -
kay Pé ter.
A bap tis ta fe le ke zet ci gány misszi -

ós mun kás sá gá ról Ko vács Bá lint szá -
molt be. Mint fo gal ma zott, fe le ke ze -
té ben  kez det ben  nem  vált  kü lön
misszi ói ág gá a ci gány misszió, ha nem
a bű nös em ber meg té ré se volt a sze -
mük előtt. „A bap tis ta egy ház ban a ki -
mon dot tan ci gány misszi ós te vé keny -
ség ti zen öt éve kez dő dött, a misszió
je len leg har minc egy te le pü lé sen vé gez
szol gá la tot” – mond ta a bap tis ta ro -
ma misszi ós bi zott ság ve ze tő je.

„A me to dis ta fe le ke zet már a ti zen -
ki len ce dik szá zad ban is ér zé keny sé -
get mu ta tott ci gány test vé re ink iránt”
– fo gal ma zott dr. Kha led A. Lász ló.
A me to dis ta lel kész ki emel te, hogy
gyü le ke ze te ik fe le fog lal ko zik ci gány -
misszi ó val, va la mint hogy Al só zsol -
cán most ad ják át a ci gány lel ké szük
ál tal ve ze tett gyü le ke zet temp lo mát.
„Je len leg  a  fen ti e ken  kí vül  két  na -
gyobb  pro jek ten  dol go zunk.  Fel is -
mer ve a fel zár kóz ta tás le he tő sé gét,
Kis va sza ron  gaz dál ko dá si  prog ra -
mot in dí tot tunk, míg Abony ban Jö -
vő kép és élet út cím mel ok ta tá si prog -
ra mon dol go zunk” – mond ta Kha led
A. Lász ló.
Dur kó Al bert a pün kös di egy ház

1996-ban ala pí tott or szá gos ci gány -
misszi ói szol gá la tá nak te vé keny sé gé -
ről  el mond ta,  hogy ma  több mint
száz gyü le ke zet ben vé gez nek ak tív
szol gá la tot, és az egy há zi  sze re tet -
szol gá la tuk  ál tal  ado má nyok kal  is
se gí tik a nél kü lö ző ket. „A ci gá nyo kat
el ső sor ban nem se gé lyek kel, ha nem
őket meg szó lí tó kép zé sek in dí tá sá val
le het ne se gí te ni, hi szen ez ad esélyt
ar ra, hogy ki szo rí tott hely ze tük meg -
vál toz has son” – fo gal ma zott a Ma -
gyar Pün kös di Egy ház ci gány misszi -
ó já nak ve ze tő je.
Bár  a  re for má tus  egy ház  csak

2013-ban dol goz ta ki ci gány misszi -
ós stra té gi á ját, ci gány misszi ós te vé -
keny sé ge év szá za dok ra te kint vissza,
hi szen a gyü le ke ze tek ben együtt él -
nek ci gány és nem ci gány ma gya rok.
„A Meg bé ké lés, egész ség, re mény ség
cí met vi se lő stra té gi án kat azért fo gal -
maz tuk  meg,  hogy  fó kusz ál tan  is
meg ha tá roz zuk  fel ada ta in kat.  En -
nek ér tel mé ben el sőd le ges fel ada tunk
az  evan gé li um  hir de té se,  mely  ki
kell, hogy ter jed jen az élet min den te -
rü le té re. Így a ci gány misszi ós mun -
ká ban az ok ta tás, az egész ség ügy, a
mun ka hely te rem tés  épp úgy  he lyet
kap, mint a ki en gesz te lő dés vagy a
bel ső gyó gyu lás” – fo gal ma zott Da -
ni Esz ter.A re for má tus lel kész be szá -
mo ló já ban ki tért ar ra is, hogy egy há -
zuk töb bek kö zött ro ma szak kol lé gi -
um  mű köd te té sé vel,  or szá gos  ci -
gány misszi ós nap szer ve zé sé vel, va -
la mint kon fe ren ci ák kal és gyü le ke zeti
ta no dák  lét re ho zá sá val  is  vég zi  ci -
gány misszi ós szol gá la tát.
A ta nács ko zás vé gén ke rült sor a

húsz ezer pél dány ban meg je le nő, Tü -
kör cí mű pro tes táns lap be mu ta tó já -
ra. Ba kay Pé ter a ki ad vánnyal kap cso -
lat ban el mond ta: „Úgy lát juk, hogy ha
Jé zus ma él ne, ak kor nem sza ma ri tá -
nu so kat  em le get ne, ha nem a  ci gá -
nyo kat hoz ná fel pél da ként. Tük röt
sze ret nénk ál lí ta ni a gyü le ke ze tek elé,
és en nek ér tel mé ben in dí tot tuk el ezt
a la pot, hogy ér zé ke nyeb bé te gyük a
gyü le ke ze tek tag ja it ci gány test vé re -
ink iránt.” (A Tü kör cí mű díj men tes
lap min den pro tes táns új ság ban el -
ér he tő lesz.)
A Pro tes táns össze fo gás a ci gá nyo -

kért cí mű  ren dez vény  le he tő sé get
te rem tett  ar ra,  hogy  a  fe le ke ze tek
meg is mer hes sék  egy más  ci gány -
misszi ós te vé keny sé gét, fel fe dez zék
a kö zö sen gon dol ko dás, az össze fo -
gás ere jét. Ezen kí vül fi gye lem fel hí vás
is volt. A Krisz tus-kö ve tők ugyan is
nem for dul hat nak el nél kü lö ző test -
vé re ik től, így a ci gány misszi ói szol -
gá lat egy út tal meg hí vás is a krisz tu -
si  út  má so kat  meg szó lí tó  és  őket
fel ka ro ló kö ve té sé re.
g Szö veg és fo tó: Ga lam bos Ádám

For rás: Evan gé li kus.hu

Tü kör, avagy 
pro tes táns össze fo gás 

a ci gá nyo kért

Tér ben és idő ben ha tal mas tá vol sá -
go kat át hi dal va, a ma gyar nép ze ne
ha gyo má nya it élet re kelt ve ott vib -
rált-csi lin gelt-lük te tett a ci gány ze ne
is, de annyi ra, hogy oly kor mint ha

ma gyar nó tá nak hal lat szott vol na…
Lé lek si mo ga tó  hall ga tó,  tem pe ra -
men tu mos  öröm ze ne,  ér zé ke nyen
re zo ná ló vagy ki ra gyo gó cim ba lom -
fu ta mok, he ge dű szó la mok, au ten ti -
kus  nép dal-in terp re tá ci ók,  a  nyelv
íze i ben, a hu mor ár nya la ta i ban ott -
ho nos és is me ret len ze nei ka lan dok
so ka sá gá nak  vál ta ko zá sá ban  min -
den kor osz tály, kö zön ség ré teg meg -
ta lál ta a ma ga él mé nyét. 
A  ze ne ka ri  cim bo rák  ki pró bált

csa pa tot al kot nak a szín pa don, de
ezt a mű sort en nek az al ka lom nak,
en nek  a  kö zön ség nek  szán ták,  ha
úgy vesszük, ős be mu ta tót ké szí tet -
tek Nyír egy há zá nak. Hogy az ese -
mény  ol dott  kö zös sé gi  él ménnyé
vál has son, se gí tett a vé let len is: az
Evan gé li kus  Ro ma  Szak kol lé gi um
igaz ga tó ta ná csá nak  el nö két,  La -
borczi Gé zát a „Sok szü le tés na po kat
ví gan meg él hess” kez de tű ének kö -
szön töt te a kö zön ség kó ru sá val ki -
egé szül ve… 
Ba logh Kál mán haj da ni nagy prí -

má sok ról, a ze nei kincs to vább örö -
kí té sé ben  múl ha tat lan  ér de me ket
szer zett  elő dök ről  me sélt  köz ben,
em lé ke ze tünk be idéz ve, hogy a ma -
gyar kul túr kincs egy je len tős da rab -
já nak  azért  le het tek  ép pen  ők  az
őri zői, mert a le osz tott sze re pek, a
tár sa dal mi mun ka meg osz tás meg ha -
tá ro zott rend je sze rint nem na gyon
le het tek má sok, mint mu zsi ku sok.
Vagy  tek nő vá jók,  eset leg  ko sár fo -
nók, ko vá csok, ló ku pe cek… 

* * *

Kü lö nös volt ez zel épp eb ben a kör -
ben  szem be sül ni.  Az  Evan gé li kus
Ro ma  Szak kol lé gi um  kül de té se
ugyan is az, hogy min den mó don se -
gít se ér tel mi sé gi vé vál ni azo kat a ro -
ma  fi a ta lo kat,  akik  a  meg örö költ
hát rá nyok, az elé jük gör dí tett szo ci -
á lis és kul tu rá lis aka dá lyok el le né re

elég el szán tak, te het sé ge sek és sze -
ren csé sek vol tak ah hoz, hogy be jus -
sa nak  va la me lyik  nyír egy há zi  fel -
ső ok ta tá si in téz mény be. A szak kol -
lé gi um to váb bi se gít sé gé vel már ne

kény sze rül je nek  fel ad ni  ter ve i ket,
és le hes se nek akár ta ní tók, mér nö -
kök, vé dő nők, szo ci á lis mun ká sok a
sa ját vá gya ik sze rint, s elég jók, mi
több, ki vá lók ah hoz, hogy vá lasz tott
hi va tá suk ban el fo gad ja őket a több -
sé gi tár sa da lom is. Elő se gít ve ez zel
a több ség és ki sebb ség kö ze le dé sét,
a ro mák in teg rá ci ó ját. Azt a fe le lős -
sé get szán juk ne kik, hogy le gye nek
pél da ké pek  a  ci gány  gyer me kek
előtt: ta nulj, és ak kor jobb éle ted le -
het,  bár mi vé  vál hatsz,  amit  csak
sze ret nél. Azt a ne héz sor sot mér jük
rá juk, hogy tör jék és egyen ges sék az
utat a mély sze gény ség ben és el ma -
ra dott ság ban, ki re kesz tett ség ben élő
né pük előtt.

* * *

Az Eu ró pai Unió tá mo ga tá sá val meg -
va ló su ló pro jekt ben min den fél év re
be ter vez tek  egy  ilyen  kon cer tet  a
pá lyá zat írók.  Ab ból  in dul tak  ki  –
amit ez az alkalom is éke sen bi zo nyí -
tott –, hogy a mű vé szet ben könnyeb -
ben ol dód nak az elő íté le tek, ma gá -
tól ér te tő dő en vá lik lát ha tó vá egy for -
ma sá gunk. Ahogy a dal la mok alak -
vál to za tai, a mo tí vu mok ván dor lá sa
össze fűz és ro ko nít ben nün ket, nő az
el fo ga dá si haj lan dó ság, az ér zé keny -
ség min den kö zös él ménnyel. Gesz -
tus nak szán ták, hogy a kon cer tek in -
gye ne sek: így ze nei él ményt aján dé -
koz hat a ro ma szak kol lé gi um, sza vak
nél kül cá fol va a sú lyos szte reo tí pi át,
mi sze rint a ci gá nyok csak kap ni, el -
ven ni ké pe sek.
Ez az aján dé ko zás most elég szűk

kör ben si ke rült, kár len ne úgy ten ni,
mint ha nem vet tük vol na ész re.
Az Evan gé li kus Ro ma Szak kol lé -

gi um csu pán há rom éve mű kö dik,
egy szer re húsz – az utób bi sze mesz -
ter ben már hu szon két – hall ga tó val.
No ha az in téz mény nek sok ba rát ja,
szö vet sé ge se és szur ko ló ja van, nem

cso dál koz ha tunk, hogy hí re, tár sa dal -
mi  el is mert sé ge  még is  sze rény nek
mond ha tó ma még. Épül a kap cso -
lat a fel ső ok ta tá si in téz mé nyek kel, a
vá ros evan gé li kus kö zös sé ge i vel, az
egy ház köz sé gek in téz mé nye i vel, de
más do log a  for má lis kap cso lat, és
más az, ami az em be rek kö zött kell,
hogy mű köd jön. Nem azo nos üte mű
a  fej lő dés,  a  kap cso la ti  há ló  itt-ott
még egy ál ta lán nem ter hel he tő. 
Bi zo nyá ra  ez  le het  az oka, hogy

nem si ke rült elég jól, elég ha tá so san
hí vo gat ni. Bán tó an ke ve sen fo gad ták
az Evan gé li kus Kos suth La jos Gim -
ná zi um dísz ter mé ben azo kat a ki vá -
ló mű vé sze ket, akik nek csak a hí re
telt há zat kel lett vol na, hogy vonz zon

egy ak ko ra vá ros ban, mint Nyír egy -
há za!  A  kon cert  in gyen essé gé ről
nem is be szél ve… 
Min den okunk meg van saj nál ni,

hogy olyan so kan le ma rad tak er ről a
fan tasz ti kus él mény ről, akik pe dig el -
sza lad tak az in téz mé nyek ben ki füg -
gesz tett – még oly sze rény – pla ká tok
előtt, vagy át sik lot tak a kö zös sé gi ol -
da la kon,  hon la po kon  meg osz tott
meg hí vó kon, el en ged ték fü lük mel -
lett a hir de té se ket. Meg le het, an nak
van iga za, aki sze rint az in gye nes nek
nem ér zik az ér té két az em be rek… Jól
ki né zünk, mert ez a gon do lat me net
na gyon messzi re ve zet ne!

* * *

Ta lán ke vés bé bán tó a kö zöny, ha tu -
dunk ar ról a nem ré gi ben nap vi lá got
lá tott ku ta tá si ered mény ről, amely az
Eu ró pai Unió tag or szá ga i ban mér te
a kul tu rá lis rész vé telt. A kér dés a kö -
vet ke ző volt:  „Az el múlt  év ben ön
hány szor volt szín ház ban, mú ze um -
ban, kon cer ten, hány köny vet ol va -
sott?” Leg alább há rom kul tu rá lis te -
vé keny ség szá mít ak tív nak. A 2007-
es,  leg utób bi  fel mé rés hez  ké pest
Ma gyar or szá gon  mér ték  a  leg na -
gyobb zu ha nást Eu ró pá ban, 11 szá za -
lé kot. Ná lunk most már 18 szá za lék
he lyett csak 7 szá za lék a kul tu rá li san
ak tí vak ará nya. Ha így néz zük, már
nem is annyi ra sok ko ló a het ven fős
kö zön ség. 
Néz zünk szem be a re a li tá sok kal:

egy ro ma fi a ta lok kal fog lal ko zó in téz -
mény  ren dez vé nyén  a  Kár pát-me -
den ce ze nei kin cses tá rá val, egy vi lág -
hí rű  cim ba lom mű vésszel,  egy  or -
szág szer te  is mert  me se mon dó val,
Gryl lus ék ne vé vel  még is  mek ko ra
tö meg re szá mí tot tunk? És mi sok kol
job ban: a ci gá nyok vagy úgy min de -
nes tül a kul tú ra, az ér té kek irán ti kö -
zöny? 

g Veszp ré mi Er zsé bet

Kon cert – két sé gek kel
b AKárpát-medencezeneikincsestárátvillantottafelBa logh Kál mán
cimbalomművész,Be recz And rásmesemondóészenészbarátaikáp-
rilis14-énazonanyíregyházikoncerten,melynekházigazdájaaGryl-
lusKiadóésavárosbanműködőEvangélikusRomaSzakkollégiumvolt.
Nagyszerűestét,csodásélménytnyújtottak!Avilágszerteméltánel-
ismertBaloghKálmánvirtuózjátéka,BereczAndrásízesésrendkí-
vülszórakoztatómeséi,Tin tér Gab ri el la gyönyörűhangja,Oláh At -
ti la temperamentumostáncai,Soós And rás prímásmagávalragadó
játékaegyszerrenyújtottönfeledtszórakozást,művészetiélménytés
zeneiismeretterjesztéstamaroknyiközönségnek.
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g Mi rák Ka ta lin 

„Reg gel süt a pék, süt a pék / Ge ze -
mi ce-lán gost. / Ra ko dó nagy anyó /
Be ve ti a ván kost” – ju tott eszem be a
mi nap Weö res Sán dor Csu pa fe hér cí -
mű ver se. Jó, jó, de mit tesz a tör té -
nész ku ta tó? Év szám ra ül a kü lön bö -
ző le vél tá rak ban, ira to kat ke res és ol -
vas,  az tán  összeg zi  mind azt,  amit
meg ta lált. Ha pe dig le he tő ség van rá,
köz re ad ja a do ku men tu mo kat, hogy
azok  is  meg is mer hes sék  a  tar tal -
mukat, aki ket ér de kel ugyan, mi le -
het ben nük, még sem ül nek-ül het nek
a le vél tá rak ban, mert lán gost süt nek,
be ve tik a ván kost… 

* * *

A Há ló so ro zat má so dik  kö te té nek
2014. ja nu ár vé gi meg je le né se óta e so -
rok írá sa kor több mint két hó nap telt
el. (Há ló 2. Do ku men tu mok és ta nul -
má nyok a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
Egy ház és az ál lam biz ton ság kap cso -
la tá ról, 1945–1990. Egy ház ve ze tők 1.
Kál dy Zol tán, Ottlyk Er nő. Szer kesz -
tet te Mi rák Ka ta lin. Lu ther Ki adó, Bu -
da pest, 2014.)Mos tan ra már fel te he -
tő a kér dés: mi lyen vissz hang ja van a
tény fel tá ró bi zott ság leg újabb pub li -
ká ci ó já nak és ál ta lá ban az evan gé li kus
tény fel tá ró mun ká nak? Refle xi ók so -
ra jel zi, hogy a té ma so kak szá má ra
ko ránt sem ér dek te len, ám azt is, hogy
kü lön fé le  meg kö ze lí tések  létez nek,
és sok faj ta ol va sói tí pus van. 
Elő ször is van a nem ol va só, aki a

vas kos mű mé re te lát tán vagy vélt tar -
tal ma mi att ele ve el há rít ja ma gá tól az
ol va sást. Má sok kéz be ve szik, for gat -
ják, be le-be le ol vas nak, is me rős ne ve -
ket  ke res ve  át fut ják  a  név mu ta tót,
né ze ge tik a fo tó kat. Van nak olya nok is,
akik mos tan ra ala po san és szisz te ma -
ti ku san vé gig ol vas ták a köny vet, ak ku -
rá tu san szél jegy ze te ket ké szí tet tek, és
ma guk ban vagy szű kebb – csa lá di, ba -
rá ti, is ko lai, gyü le ke ze ti – kör ben kö -
zö sen gon dol kod nak to vább ró la. Né -
há nyan  mind ezt  nagy(obb)  nyil vá -
nos ság előtt (saj tó, könyv be mu ta tó, in -
ter net)  te szik  meg.  A  vissz han gok
ins pi rá ló an sok szí nű ek, s ez a ku ta tó-
szer kesz tőt is reflek tá lás ra kész te ti. 
A  leg el ső vissza jel zé sek szak mai

kö rök ből  ér kez tek.  Egy há zuk ban
ben ne élő, a ha zai egy ház tör té net ben
já ra tos ku ta tók, ál lam biz ton sá gi ira -
tok kal  fog lal ko zó  tör té né szek,  le -
vél tá ro sok  vá ra ko zá son  fe lül  el is -
me rő en nyi lat koz tak a kö tet ről. Nem -
csak az evan gé li kus tény fel tá rás má -
ig élen já ró egye dü li sé gét emel ték ki,
de azt is, hogy a kö tet olyan je len tős
szak mai  tel je sít mény,  amely  min -
den to váb bi ma gyar or szá gi egy há zi
múlt fel tá ró  mun ka  szá má ra  meg -
ke rül he tet len alap mű nek te kint he tő.
Emel lett  egy há zon  be lül  is  so kan
öröm mel üd vö zöl ték, hogy az évek
óta várt kö tet vég re meg je lent. 
Az  el is me rés  ter mé sze te sen  nagy

len dü le tet  ad  a  to váb bi  mun ká hoz,
ám a foly ta tás hoz a kri ti kai han go kat
is aján la tos fi gye lem be ven nünk. Né -
hány he te pél dá ul – hosszabb te le fon -
be szél ge té sünk után – dr. So koray Bé -
lama ga és csa lád ja ne vé ben hely re iga -
zí tást írt az Evan gé li kus Élet nek.Ké rel -
mük he lyén va ló és meg ala po zott, mert
a  kö tet  név mu ta tó já ban  édes ap juk,
So koray Ká roly né hai pest szent lő rin -
ci evan gé li kus lel kész ne ve mel lett az
egyik ol dal szám va ló ban fe les le ge sen
sze re pel.  Sem  a  kö tet  szer ző i ben  és
szer kesz tő jé ben,  sem  a  név mu ta tó
össze ál lí tó já ban nem me rült fel a gya -
nú, hogy a csa lád név, amely két he lyen,
Kál dy Zol tán és Ottlyk Er nő egy-egy
ügy nök je len té sé ben is sze re pel – előb -
bi nél igen ne ga tív tör té ne ti össze füg -
gés ben –, nem ugyan ar ra a sze mély re
vo nat ko zik. Saj ná la tos, de nem szán -
dé kos  fi gyel met len sé gün kért  a  csa -
lád tól ez úton is bo csá na tot ké rünk. 

* * *

Szin te nyom da me leg volt még a kö -
tet, de a tár gyalt kor szak (1956–72)
egy há zi  éle té ben  a  kö tet  szer ző i nél
sok kal jár ta sabb idő sebb test vé re ink -
től már is meg ér kez tek az el ső jel zé sek,
ame lyek  to váb bi  pon tat lan sá gok ra
hív ták fel a fi gyel mün ket. Bár ezek az
ügy nök je len té sek szer ző i től szár maz -
nak, kor ri gá lá suk egy, a kö tet hez
ké szü lő  hi ba jegy zék ben  min -
den kép pen szük sé ges. 
Az ilyen hi bák fel fe de zé sé hez

a ko ra be li egy há zi élet lel ké szi
ka rá nak ala pos is me re té re van
szük ség.  Ez  a  faj ta  sze mé lyes
egy ház is me ret az  idő sebb  lel -
kész ge ne rá ció tag ja i nak mond -
hat ni ter mé sze tes adott sá ga. A
tény fel tá ró bi zott ság azon ban –
már csak tag jai nak fi a ta labb át -
lag élet ko ra foly tán is – ez zel a
mély sé gű egy ház is me ret tel  és
tá jé ko zott ság gal  nem min den
eset ben ren del ke zik. 
E konk rét pél dák azon ban a

há ló za ti je len té sek egyik ál ta lá -
no sabb prob lé má já ra is rá vi lá gí -
ta nak. Ne ve ze te sen ar ra, hogy az
ügy nök ál tal a tit kos rend őr ség -
nek szó ban vagy írás ban adott
in for má ci ók mennyi re pon to sak.
A  ku ta tás  egyik  ál ta lá nos  ta -
pasz ta la ta  az,  hogy  a  há ló za ti
sze mé lyek  –  kö zöt tük  az  egy há zi
nyil ván tar tá sok kal ren del ke ző és lel -
ké sze i ket sze mé lye sen is is me rő egy -
ház ve ze tők – sok eset ben igen el na -
gyol tan és fe le lőt le nül kö zöl tek ada -
to kat a bel ügyi szerv vel. Oly kor hi bá -
san  je löl ték meg  lel ké szek szol gá la ti
he lyét,  ese ten ként  össze ke ver ték  a
csa lá di kap cso la to kat, stb. Nagy vo na -
lú an ve tet tek pa pír ra pusz tán ve ze ték -
ne ve ket, a sze mély azo nos sá got egy ér -
tel mű en  je lö lő ke reszt ne vek nél kül,
vagy ép pen ség gel ez utób bi a kat zűr -
za va ro san és kö vet ke zet le nül hasz nál -
ták, ez zel rend re össze ke ver ve időst és
if jat, apát, fi út és test vért. 
A fe lü le tes név hasz ná lat és pon tat -

lan adat köz lés azon ban a kor szak ha -
tal mi erő vi szo nya it és a bel ügyi nyil -
ván tar tá si gya kor la tot is mer ve nem
volt ép pen ve szély te len. Az ügy nök -
je len té sek ből ugyan is ál ta lá ban hi va -
ta los gép ira tot ké szí tet tek, rend sze -
rint több pél dány ban. Az ál lan dó bel -
ügyi éber ség és a fo lya ma tos el len őr -
zés da cá ra azon ban a je len tés beli hi -
bák is rend re át ke rül tek a hi va tali pél -
dány(ok)ba, mert a bel ügy mi nisz te -
ri pa rancs er re vo nat ko zó ré sze sze -
rint a je len té sek ere de ti szö ve gét a gé -
pe lés so rán ti los volt meg vál toz tat -
ni. Ily mó don az ügy nök ál tal té ve sen
kö zölt ada tok is to vább ha gyo má nyo -
zód tak az ál lam biz ton sá gi irat anyag -
ban. Így akár év ti ze de ken ke resz tül
ke ring het tek ab ban a nyil ván tar tá si
rend szer ben,  amely ben  a  há ló za ti
je len té sek ből ki nyert ada to kat is tá -
rol ták, és ahon nan a ké sőb bi ek ben –
pél dá ul egy nyo mo za ti el já rás so rán
– a szük sé ges in for má ci ó kat le kér -
dez ték. 
Még messzebb ve zet az ügy nök je -

len té sek igaz ság tar tal má nak kér dé se.
Mennyi ben  helyt ál ló ak  az  egy ház -
ve ze tők ál tal az egy há zi re ak ció el há -
rí tá sá val fog lal ko zó ál la mi szerv kép -
vi se lő jé vel  (pél dá ul  a  tar tó tiszt tel)
kö zölt meg ál la pí tá sok, kom men tek,
mi nő sí té sek, ítél ke zé sek? Va ló sá go sak,
avagy tor zí ta nak – ha igen, ho gyan –
a  lel ké szi kar  tag ja i ról  írt, mon dott
egy-két so ros vagy épp több ol da las jel -
lem zé sek, a gyü le ke ze tek ről, egy há zi
ese mé nyek ről,  nem zet kö zi  egy há zi
szer ve ze tek ről az ál la mi szer vek nek
(Ál la mi Egy ház ügyi Hi va tal, Bel ügy -
mi nisz té ri um) ké szí tett be szá mo lók?

E fel ve tés már a Há ló so ro zat el ső kö -
te té nek meg je le né se után, a De ák té -
ren 2010 ok tó be ré ben meg ren de zett
kon fe ren ci án faj sú lyos he lyet ka pott.
Mél tán – és je lez ve, hogy a há ló za ti je -
len té sek egyik min den ko ri, így a Há -
ló 2. kap csán is új ra fel ve tő dő alap kér -
dé sé ről van szó. 

De  mi ről  is  szól  a  tény fel tá rá -
sunk? Ada tok ról, ne vek ről, igaz vagy
ha mis ál lí tá sok ról? Ar ról, hogy meg -
is mer jük né hány em ber, tör té ne te sen
püs pök, lel kész éle té nek sö tét vagy
szür ke folt ja it? Hogy ki ről, mit és mi -
ért kö zöl tek az ate is ta ál lam mal, s ez -
zel  ár tot tak-e  egy há zuk nak,  vagy
sem? Ne tán egy majd fél év szá za dos
po li ti kai rend szer és (egy ház)tör té neti
kor szak meg is me ré sé ről, amely ben a
dik ta tú ra ar ca hol lep lez ve, hol lep -
le zet le nül meg mu tat ko zik?
Ezek ről  min den képp.  De  vé gül

fel mer jük-e ten ni ugyan azt a kér dést,
ame lyet 1964-ben Alek szandr Szol -
zse nyi cin nyo mán Lu kács György is
fel tett az író egyik Gu lag-kis re gé nye
ap ro pó ján: „Mi lyen kö ve tel mé nye ket
tá masz tott ez a kor az em be rek kel
szem ben? Ki véd te meg em be ri lé -
nyét? Ki men tet te meg em be ri mél -
tó sá gát és in teg ri tá sát? Ki – és mi ként
– állt helyt? Ki őriz te meg em be ri
szubsz tan ci á ját?  Hol  gör bült,  hol
tört el, hol sem mi sült meg?”

* * *

A má so dik kö tet meg je le né sét kö ve -
tő en  egy há zunk  hon lap ján  és más
szín te re ken szin te azon nal dis pu ta in -
dult. Eb ben a kor rekt vi ta és a konst -
ruk tív ja vas la tok mel lett a kö tet, a bi -
zott ság  és  ál ta lá ban  a  tény fel tá ró
mun ka ke mény bí rá la tot is ka pott, az
egy ház rom bo lás  vád já tól  kezd ve  a
sze mé lyes ke dő tá ma dá sig. A fó ru mo -
kon ki-ki sa ját ta pasz ta la tai, csa lá di
em lé kei, ma ga vagy ro kon sá ga érin -
tett sé ge (vagy ép pen ség gel nem érin -
tett sé ge), teo ló gi ai lá tá sa, egy ház ké -
pe és -is me re te sze rint in terp re tál ta
a köny vet és a tény fel tá rást. Ez ál tal
per sze a kor szak ról s azon be lül cél -
zot tan  az  egy kor  ál lam biz ton sá gi
kap cso lat ról me rő ben más vé le ke dé -
sek, lá tás mó dok, te ó ri ák és el kép ze -
lé sek fo gal ma zód tak meg. 
Rend jén is van ez így, ám – akar -

juk vagy  sem – az  „örök lött  tit kos
teg nap” (Gyar ma ti György nyo mán)
a  mai  ma gyar  evan gé li kus ság nak
nem kí vánt, még is kö zös ha gya té ka.
A fo ko za to san nap vi lág ra ke rü lő ál -
lam biz ton sá gi ira tok e ter hes örök -
ség nek csu pán egyet len, de olyan lé -
nye ges ré szét mu tat ják meg, amely
fö lött nem huny ha tunk sze met. 

Mind eköz ben  ér de mes  vissza te -
kin te ni a kez de tek re, ami kor 2005.
má jus  20-án  egy há zunk  or szá gos
köz gyű lé se ha tá ro za tot ho zott tény -
fel tá ró bi zott ság fel ál lí tá sá ról. Ennyi
év táv la tá ból nem árt szó sze rint új -
ra és új ra fel idéz ni e mun ka ág ere de ti
pa ra mé te re it  és  szem pont ja it,  és  a

mun ka mai meg íté lé sé hez ér de -
mes min de nek előtt a bi zott ság
2007-es mű kö dé si sza bály za tá -
ban meg fo gal ma zot ta kat fi gye -
lem be ven ni: 

„2. A ku ta tás tár gya: az egy -
ház hely ze te, sze re pe, le he tő sé -
gei és kor lá tai az adott kor -
szak ban; a té má hoz szük sé ges
egy ház tör té ne ti, po li ti ka tör té ne -
ti, jog tör té ne ti, teo ló gi ai és az ál -
lam biz ton sá gi szer vek szer ve zet -
tör té ne ti hát te re; az egy ház
egyes szer vei, in téz mé nyei, il let -
ve az egy há zi sze mé lyek vi szo -
nya az ál lam biz ton sá gi szer -
vek hez.

3. A bi zott ság vizs gál ja és fel -
tár ja a kom mu nis ta dik ta tú ra
erő szak szer ve ze te i nek, el ső sor -
ban az ál lam biz ton sá gi (ál lam -
vé del mi) szol gá la tok nak az egy -
ház lel ké szi és vi lá gi tag ja i val tar -
tott kap cso la tát az 1945–1990 kö -
zöt ti idő szak ban. A bi zott ság

vizs gál ja az egyes sze mé lyek ún. há ló -
za ti kap cso la tát, fel ku tat ja a hoz zá -
fér he tő do ku men tu mo kat, fel tár ja az
ab ban sze rep lő ada to kat, elem zi a há -
ló za ti te vé keny ség jel le gét. Az egyes sze -
mé lyek kel kap cso lat ban a szak le vél tár -
tól ügy nök azo no sí tást kér.

9. A bi zott ság a ku ta tá si ered mé nye -
ket idő sza ki ki ad vány ban (pl. fü zet so -
ro zat) pub li kál ja, amely nyom ta tás -
ban, va la mint in ter ne ten is el ér he tő
mó don je le nik meg.” (Mind két ha tá ro -
zat meg je lent a so ro zat el ső kö te té ben.
Lásd Há ló 1., 276–277. o.)
A  tény fel tá ró bi zott ság mun ká ja

nem több, de meg bí za tá sa és vál la lá -
sa alap ján nem is le het en nél ke ve -
sebb. Bár az in ter ne tes köz lés má ig
nem va ló sult meg, a so ro zat nyom -
ta tás ban  meg je lent  kö te tei  ki fe je -
zet ten a ha tá ro zat ban meg je lölt té -
má ra össz pon to sí ta nak, az e ku ta tá -
si  te rü le ten  szer zett  ered mé nye ket
összeg zik és hoz zák nyil vá nos ság ra.
Ez ön ma gá ban sem ke vés, sőt na gyon
is szer te ága zó fel adat, hi szen ha tal -
mas mun kát igé nyel az ügy nök tör té -
ne tek sze mé lyes ré szén túl az ál la mi-
ál lam biz ton sá gi szerv és az egy ház
tit kos kap cso lat rend sze ré nek fel ku -
ta tá sa, az egy ház tör té ne ti össze füg -
gé sek ki mu ta tá sa vagy a po li ti ka tör -
té ne ti hát tér fel vá zo lá sa. 

* * *

A Há ló so ro zat má so dik kö te te nem
tud ja, de nem is akar ja pó tol ni a Kál -
dy-kor szak má ig meg írat lan tör té ne -
tét. Nem összeg ző igénnyel ké szült,
mi vel a fel tárt irat anyag – egy ál la mi
erő szak szer ve zet  fenn ma radt do ku -
men tá ci ó ja – er re nem  is al kal mas.
Csu pán nél kü löz he tet len ada lé ko kat
nyújt az evan gé li kus egy ház tör té net
ed dig is me ret len ré szé hez. Nem is len -
ne il lő egy ere de ti leg szű kebb te rü let
fel dol go zá sá val  meg bí zott  mun ka -
cso port tól „me net  köz ben” a kom mu -
nis ta idő szak tel jes, min den re ki ter je -
dő egy ház tör té ne ti fel dol go zá sát el vár -
ni és szá mon kér ni raj ta pél dá ul a gyü -
le ke ze tek, a ha zai és nem zet kö zi öku -
me ni kus kap cso la tok tör té ne tét vagy
a kü lön bö ző teo ló gi ai irány za tok be -
mu ta tá sát. Ezt a fel ada tot kü lön ben a
Há ló 2. ta nul má nyai a kö zölt ál lam biz -
ton sá gi do ku men tu mok, il let ve a két
ügy nö ki pá lya kép meg ér té sé hez szük -
sé ges mér té kig el vég zik. 
Pa ra dox  mó don  a  hi ányt  so kan

épp a tény fel tá ró mun ka ered mé nyei
lát tán fo gal maz zák meg, pe dig a prob -
lé ma  túl mu tat  a Há ló so ro zat  „hi á -
nyos sá ga in”. A kö zel múlt evan gé li kus
egy ház tör té ne té nek szin té zi se las san
két és fél év ti ze de vá rat ma gá ra, hol -
ott ez az el múlt kö zel hu szon öt év kö -
zös fel ada ta lett vol na. Akár egyé ni ku -
ta tá si pro jek tek ke re té ben, akár azon
szak mai mű he lyek ré szé ről, ame lyek -
nek pro fil já hoz hoz zá tar to zik az egy -
ház tör té ne ti ku ta tás (teo ló gia, le vél tár). 
Egy há zunk ban a múlt fel tá rás több

szá lon fo lyik, egy elő re ko or di ná lat la -
nul és össze han go lat la nul. Töb ben vé -
gez nek  rend kí vül  fon tos  és  ki vá ló
rész ku ta tá so kat,  szü let nek  jobb-
rosszabb  ki ad vá nyok,  ám  a  ma ga
mód ján mind egyi künk ugyan ar ról a
kö zös tör té net ről ír. Egy szer ta lán an -
nak is el jön az ide je, hogy – fe lül emel -
ked ve a szak mai né zet kü lönb sé ge ken
és fél té keny sé gen – a ku ta tá si szá la -
kat ké pe sek le szünk össze fog ni. 

* * *

Az  ál lam biz ton ság  bi zo nyos,  kü lö -
nö sen fon tos nak mi nő sí tett há ló zati
sze mé lyek  6-os  nyil ván tar tá si  kar -
ton já ra rá ve zet te a kö vet ke ző meg jegy -
zést: „KFT vv-ig”, az az „Kü lö nö sen fon -
tos, tit kos, vissza vo ná sig”. Az evan gé -
li kus tény fel tá ró bi zott ság nem dol go -
zik rej té lyes rö vi dí té sek kel. Meg bí za -
tá sá nak meg fe le lő en  ar ra  tö rek szik,
hogy  a  tit kos ság  alap el vén mű kö dő
bel ügyi kö zeg egy há zi vo nat ko zá sú te -
rü le te it le he tő ség sze rint mi nél át lát -
ha tób bá és ért he tőb bé te gye a nem ku -
ta tók szá má ra is. Amíg az evan gé li kus
egy ház zsi na ta nem vál toz tat a 2005-
ben ho zott dön té sen, a mun ka fo lyik
to vább: „Kü lö nö sen fon tos, nyil vá nos,
vissza vo ná sig”.

A szer ző tör té nész, a Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy ház Tény fel tá ró Bi -
zott sá gá nak tag ja

Ku ta tó szem mel 
Refle xió a refle xi ók ra a Há ló sorozat 2. kö tetének meg je le né se után

A len gyel–ma gyar ba rát ság kü lön le ges fe je ze te kez dő dött Bu da pes ten,
ami kor áp ri lis ele jén két na pos lá to ga tás ra ér ke zett a Ma gyar or szá gi Evan -
gé li kus Egy ház Tény fel tá ró Bi zott sá gá hoz a Len gyel or szá gi Evan gé li kus
Egy ház Tény fel tá ró Bi zott sá ga. 
Az ot ta ni, nyolc van ezer fős evan gé li kus ság egy há zá ban 2007-ben ál -

lí tot ták fel a nyolc ta gú tes tü le tet, amely a mi énk hez ha son ló össze té tel -
ben – lel kész, ta nár, tör té nész, jo gász, le vél tá ros rész vé te lé vel – vég zi egy -
há zuk és a len gyel kom mu nis ta ál lam biz ton ság kap cso la tá nak szisz te -
ma ti kus fel tá rá sát. 
Rö vid itt lé tük be be le fért egy ta lál ko zó az Észa ki Egy ház ke rü let Püs -

pö ki Hi va ta lá ban, egy szak lá to ga tás az Ál lam biz ton sá gi Szol gá la tok Tör -
té ne ti Le vél tá rá ban, a Ter ror Há za meg te kin té se, sőt né mi ma gya ros gaszt -
ro nó mi ai él mény, il let ve röp ke rá cso dál ko zás Bu da pest szép sé ge i re. 
A leg fon to sabb még is a bi zott sá gok nak az az éj sza ká ba nyú ló meg be -

szé lé se  volt,  amely  Do ro ta Pa we ro vá tol má cso lá sá nak  kö szön he tő en
sze mé lyes han gu lat ban, de rend kí vül tar tal ma san folyt. A ta pasz ta lat cse -
rén túl új ra rá kel lett döb ben nünk a kö zös szo ci a lis ta múlt tör té nel mi ta -
nul sá ga i ra: az 1990 előtt Moszk vá ban meg ha tá ro zott egy ház po li ti kai és
ál lam biz ton sá gi el vek azo nos sá gá ra és azok ra az 1990 utá ni prob lé mák -
ra, ame lyek ma mind két egy ház tény fel tá ró mun ká ját ha son ló an ter he lik.
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Pro tes táns
ta vasz

Ver seny hely zet ben
az eti ka- 

és a hit tan ok ta tás

b Akormányzatversenyhely-
zetetteremtettazetika-ésa
hittanoktatás között azzal,
hogytavalyszeptembertőla
diákok felmenő rendszer-
ben kötelezően választhat-
nakközülük–mondtaBa log
Zol tán, azemberierőforrá-
sokminisztereáprilis15-én,
aPro tes táns ta vasz 2014 ren-
dezvénysorozatkeddestibe-
szélgetésénBudapesten.

Ba log Zol tán ki emel te: nem az ál -
lam  al kal ma zot ta i nak  kell  fel -
tét le nül  er köl csöt  ok tat ni uk,
ezért ad tak  le he tő sé get er re az
egy há zak nak, ame lyek a múlt ban
is al kal ma sak vol tak a hit- és er -
kölcs tan ok ta tá sá ra. Em lé kez te -
tett ar ra, hogy 2013. szep tem ber
1-jé ig  Ma gyar or szág  volt  az
egyet len a volt ke le ti blokk ban,
ahol nem ik tat ták a tan rend be az
er kölcs ta ní tást, és ad dig er kölcs -
tant – fa kul ta tív mó don – csak a
ma gyar is ko lák tíz szá za lé ká ban
ok tat tak. 
A mi nisz ter utalt  ar ra,  hogy

Fran cia or szág ban  ti los  bár mi -
fé le hit tant ok tat ni az is ko lák ban,
ugyan ak kor Né met or szág ban a
hit tan ok ta tás nak na gyon ko moly
tra dí ci ó ja van. Hoz zá tet te: a sze -
ku la ri zá ció so rán az ál lam min -
den  kö zös sé get  te rem tő  erő től
pró bál ta el ven ni a kö zös ség szer -
ve ző fel ada to kat.

Bo gár di Sza bó Ist ván re for má -
tus püs pök hang sú lyoz ta: az er köl -
csöt  élet gya kor lat tá  kell  ten ni,
amely nek hely szí ne a csa lád, és a
hit tant sem fel tét le nül ki zá ró lag az
is ko lá ban, ha nem a csa lá dok ban
kel le ne  ta ní ta ni.  Úgy  fo gal ma -
zott: az ál lam idő köz ben „be to la -
ko dott” a csa lá dok éle té be, és ma
már a szü lők is sok prob lé má ról
gon dol ják úgy, hogy azo kat az is -
ko lá nak kell meg ol da nia. Rá mu -
ta tott: az ál lam az utób bi het ven-
nyolc van év ben sok szor na gyon
ko rai  élet kor ban  meg kezd te  az
egyes em be rek „ki sa já tí tá sát”, ami
a  to tá lis  dik ta tú rák ra  jel lem ző.
Azt mond ta, a jó vá lasz tá sa bi zo -
nyos  élet hely ze tek ben  okoz hat
hát rányt az egyén nek, vi szont az
em ber ak kor jár jól, ha er köl csös.

Lánczi And rás fi lo zó fus, po li -
ti ka tu dós,  a  Bu da pes ti  Cor vi -
nus Egye tem Po li ti ka tu do má nyi
In té ze té nek ve ze tő je  fel ve tet te:
va jon ál la mi fel adat-e, hogy meg -
ha tá roz zák az er kölcs tan-ok ta tás
ke re te it, amely nem egy sze rű en
is me re ti  tárgy,  ha nem  „em be ri
mi nő sé gek kel,  pél dák kal  van
össze köt ve”. Meg em lí tet te, hogy
a nem csa lád ban szü le tett gye re -
kek ará nya az el múlt húsz év ben
majd nem el ér te az öt ven szá za -
lé kot. Az er köl csi ér té ke ket nem
biz tos, hogy ér tik a gye re kek, és
ha meg ér tik is, nem biz tos, hogy
gya ko rol ják  –  ál la pí tot ta  meg
Lánczi pro fesszor. Szólt ar ról is,
hogy  a  ki sebb  kö zös sé gek ben
job ban  fi gyel nek  az  em be rek
egy más ra, de ma már a kis fal -
vak ban  sem  annyi ra  össze tar -
tók a la ko sok, mint ko ráb ban.

d For rás: MTI

Mi re vá gyik egy tör té ne lem ta nár?
Leg in kább ta lán ar ra vá gyik, hogy
azok a té nyek és ada tok, ame lye ket
nap ról nap ra igyek szik át ad ni a di -
ák ja i nak, ne csak az ötös meg szer zé -
se mi att le gye nek fon to sak, ha nem
vál ja nak ön ma guk ban is ér de kes sé.
Egy dá tum, egy név va la hogy ele ve -
ned jen meg, tel jen meg élet tel!

De ho gyan va ló sít ha tó ez meg?
Az egyik le he tő ség, hogy év for du lók
kap csán ki lé pünk az óra rend és a tan -
terv kö tött sé gé ből, és fel visszük a di -
á ko kat a dísz te rem be. Ha eh hez még
pá ro sul egy sze ren csé sen ki vá lasz tott
elő adó és né hány fi gye lem fel kel tő
kép koc ka is, ak kor már re mény ked -
he tünk ab ban, hogy a ta nult anyag
élő vé vá lik, és ró lunk fog szól ni…

* * *

A Ma gyar Or szág gyű lés 2012-ben el -
len sza va zat nél kül fo gad ta el, hogy
áp ri lis  12. a Fel vi dék ről ki te le pí tett
ma gya rok  em lék nap ja  lesz.  1947-
ben pon to san ezen a na pon kez dő -
dött meg az ak ko ri Cseh szlo vá kia ál -
tal szin te ki erő sza kolt ma gyar–szlo -
vák la kos ság cse re-szer ző dés vég re -
haj tá sa. Ezt a fáj dal mas, ám még is el -
en ged he tet len em lé ke zé si le he tő sé -
get ra gad ta meg a Bu da pest-Fa so ri
Evan gé li kus  Gim ná zi um  tör té ne -
lem ta ná ra,  Bir kás-Sztró kay Edit,
hogy meg hív jon két olyan elő adót,
akik csa lád juk ré vén sze mé lye sen is
érin tet tek,  és  akik  ta lán  más képp
tud nak „me sél ni” a di á kok nak. 

Kecz kó Szil via fi a tal bu da hegy vi dé -
ki lel kész egy ház tör té net ből írt szak -
dol go za tá ban  vissza nyúlt  ah hoz  a
fel vi dé ki ma gyar fa lu hoz, Fel ső sze li -
hez, ahol nagy szü lei él tek sze re tett
evan gé li kus gyü le ke ze tük el kö te le zett
if jú sá gi tag ja i ként. A há rom ezer lel -
kes nagy  fa lu  és  a  gyü le ke zet  éle te
össze fo nó dott:  a  da lár da,  a  lo vas
ban dé ri um, a tűz ol tó tes tü let, a le ány -
kör mind a szo ros fa lu si és egy ben
gyü le ke ze ti kö zös sé get szol gál ták. 
Ezt az élénk éle tet tör te ket té az

íté let, mely sze rint két száz fel vi dé ki
ma gyar te le pü lés la kos sá gá nak kel -
lett rö vid időn be lül el hagy nia az ak -
ko ri Cseh szlo vá ki át, hogy Ma gyar or -
szá gon  kény sze rű ség ből  új  éle tet
kezd jen. Kecz kó Szil via nagy szü le it fi -
a tal  je gye sek ként  ér te  a  hír,  hogy
ezer öt száz fa lu be li jük kel együtt egy-

két na pon be lül in dul niuk kell – né -
hány fa lá dá ba pa kol hat ták a leg fon -
to sabb hol mi kat… A két he tes ke ser -
ves vo nat út vé gén har minc há rom kü -
lön bö ző dél-du nán tú li fa lu ba szór ták
szét az egy kor össze tar tó kö zös sé get. 

* * *

Hall gat ják a fi a tal elő adót a még fi -
a ta labb di ák ja im, de va jon mi re
gon dol nak köz ben? Sa ját nagy szü le -
ik re? Hogy hon nan is szár maz nak,
mi lye nek le het tek fi a tal je gyes ként,

könnyebb vagy ne he zebb volt-e az éle -
tük az övék nél? Vagy ar ra, hogy vé -
gül is el kép zel he tet len ez a hir te len
min dent össze pa ko lás, lá da sze ge cse -
lés, ide gen be ér ke zés? Vagy ta lán ar -
ra, hogy mi lyen ért he tet len, hogy
ma gyar ként Ma gyar or szág ra to lon -
col tak fél fa lu nyi em bert, és hogy mi -
lyen az, ami kor ma gyar ként Ma -
gyar or szá gon kell hon vággyal le él ni
egy éle tet? De is me rik-e a hon vá gyat
egy ál ta lán? Tud ják-e, mi az, vissza -

vá gya koz ni oda, aho va nem me he tek,
oda, ahon nan jöt tem?

* * *

A fi a tal lel kész nő után Má tis Lil la ve -
szi  át  a  szót,  és  ké szül  el in dí ta ni
2008-ban ké szült do ku men tum film -
jét: Két ha zát sze re tünk. A cí met az
előz mé nyek után azon nal ért jük is, s
ezt csak meg erő sí ti az el ső né hány
kép: fe ke te ru hás, fej ken dős, ba ráz -
dált ar cú, idős né ni áll öreg há za ka -
pu já ban, és a tá vol ba néz ve mor mol -

ja  hal kan:  „Áll-e még  a  temp lom?
Egy szer má’ ha za ké ne men ni…” 
A  kép  han gu la tá ból  is  érez zük,

hogy az a ha za nem csak ki lo mé ter ben
van na gyon tá vol, ha nem idő ben is
már el ér he tet le nül messzi nek tű nik.
Meg van-e  még  egy ál ta lán?  Fel  le -
het-e ele ve ní te ni egy ál ta lán? 
A film ren de ző ép pen ezt tűz te ki

cé lul: meg ke res ni azt a má sik ha zát,
a fel vi dé ki Fel ső sze lit az el ha gyá sá ra
kény sze rí tett  csa lá dok  em lé ke i ben,

fény ké pe in,  szo ká sa i ban,  éle té ben.
Kecz kó Szil via szak dol go za ta alap ján
in dult el, hogy meg ke res se és ki fag gas -
sa a még élő ta nú kat, és kö ze lé be ke -
rül hes sen az év ti ze de ken át el hall ga -
tott  té nyek nek  és  em lé kek nek.  A
meg fosz tott ság ról, a vesz te ség ről nem
volt  sza bad  be szél ni,  és  a  fé le lem
meg is tet te a ha tá sát: kí vül ál ló nak má -
ig  ne he zen  be szél nek  a  múlt ról  az
érin tet tek.
A film rész le te i nek fel vil lan tá sa köz -

ben ki de rül a gim ná zi u mi hall ga tó ság
szá má ra a ren de ző sze mé lyes érin tett -
sé ge is: azt a bi zo nyos élénk if jú sá gi éle -
tet ép pen az ő édes ap ja, Má tis Ist ván
ve zet te lel kész ként, aki nek szin tén el
kel lett hagy nia ha zá ját és gyü le ke ze tét.
Sem Má tis Lil la, sem Kecz kó Szil via
nem ta nú te hát, még is úgy be szél nek
a múlt ról, mint ha ma guk is je len let -
tek vol na. A csa lád ban hal lott tör té ne -
tek erő sek, és át tö rik a fé le lem és fe le -
dés fa lát, még ha fáj dal ma san is. 

* * *

És a gim na zis ták? Mik az ő csa lá di tör -
té ne te ik? Is me rik-e sa ját tör té nel mü ket?
Lá tom raj tuk, hogy a ké pek kel együtt a
sze mé lyes tör té ne tek re fi gyel nek leg szí -
ve seb ben. Meg fog ja őket, ami kor ki de -
rül, hogy majd nem min dent ott kel lett
hagy ni uk a ma gya rok nak Fel ső sze li ben,
de a mé he ket hoz hat ták. Mi ért ép pen a
mé he ket? Mi ért kel le né nek a mé hek –
gon dol ják –, és rá cso dál koz nak a hasz -
nos sá guk ra a film ben. Vagy ami kor
ki de rül, hogy nem csak üres há zak ba köl -
töz tet ték be a há nyatott sor sú csa lá do -
kat, ha nem olya nok ba is, ahol már lak -
tak. Gyak ran a kol lek tív bű nös ség el vé -
nek má sik el szen ve dő i hez, a ma gyar or -
szá gi né me tek hez pa ran csol ták be „bün -
te tés ből” az ér ke ző ket, hogy az tán meg -
old ha tat lan nak tű nő, má ig tar tó fe szült -
sé gek kel te li éle tet kell jen él ni ük egy más
mel lett. A fe szült sé gek nek te hát tör té ne -
tük van, és ez is ta nul ság, amit ha za le -
het vin ni az ün nep ség után.

A tör té ne tek nek nincs vé gük, a film
sem fér be le negy ven öt perc be, még is, a
meg em lé ke zés vé gén úgy ér zem, gaz da -
gab ban, ta pasz tal tab ban ál lunk fel – di -
á kok és ta ná rok egy aránt. Foly ta tód nak
az órák és a tan anyag, de ta lán nyi tot -
tabb ésszel és szív vel kap juk és ad juk to -
vább az ada to kat, ki-ki a ma ga he lyén.

g Itt zés Szil via (Bu da pest-
Faso ri Evan gé li kus Gim ná zi um)

Két ha zát sze ret ve egy éle ten át
El űzött ma gya rok élő em lé ke ze te – gim na zis ták nak, film koc ká kon

b Úgygondolnánk,hogyazafrikai
Mozambiklepramissziójátfeke-
te bőrű testvér vezeti.Arie de
Kvu ijft azonbanfehér,mégcsak
nem is mozambiki, hanem a
szomszédosDél-afrikaiKöztár-
saság állampolgára.Dédszülei
Hollandiából származtak, an-
golbeszédénisérzékelhetőajel-
legzetesbúrdialektus.

– Ak kor most mi lyen nem ze ti sé gű -
nek is tart suk Önt?
–  Dél-af ri kai  va gyok,  ám  már

hosszabb ide je Mo zam bik ban szol -
gá lok. Ta lán  úgy  is mond hat nánk,
amo lyan misszi o ná ri us ként. Az ot -
ta ni lep ra misszió ve ze tő je ként igyek -
szem azon mun kál kod ni, hogy a be -
te gek ne csu pán a nem zet kö zi szer -
ve ze tek től ér ke ző se gé lyek re le gye nek
rá utal va,  ha nem  pél dá ul  ön se gí tő
cso por tok ban tá mo gas sák egy mást.

Meg ta nít juk őket, ho gyan le het pá -
lyáz ni, meg ke res ni az or szág ban je -
len lé vő ipa ri cé ge ket ado mány gyűj -
tés cél já val. 

– Csak fé lig ko mo lyan kér de zem:
Mo zam bik ban Ön és a csa lád ja je len -
tik a fe hér bő rű la kos sá got?
– Lát ja, er re a kér dés re nem ké -

szül tem fel. (Ne vet.) Ter mé sze te sen

nem csak mi élünk fe hér em be rek -
ként Mo zam bik ban. Úgy gon do lom,
há rom-négy száz ez ren  él het nek  az
or szág ban  olya nok,  akik nek  ősei
még a por tu gál gyar ma to sí tás kö vet -
kez mé nye ként te le ped tek le.

– Ha nem ha rag szik, a to váb bi ak -
ban még is szü lő föld jé ről, Dél-Af ri ká -
ról kér dez ném. Rit kán van mó dunk
ar ra, hogy hely be li e ket kér dez hes -
sünk ar ról, va ló ban meg vál to zott-e a
hely zet az apart heid rend szer 1991-ben
tör tént meg szű né sét kö ve tő en.
– Értem, mi ért te szi fel ily két ke -

dő en a kér dé sét. Én is tu dom, hogy
mi lyen hí rek je len nek meg ró lunk a
vi lág saj tó ban. Saj nos az erő szak je len
van a min den nap ja ink ban. Az 1994.
áp ri lis 27-én meg tar tott el ső vá lasz -
tá sok óta, ami kor fe hé rek és fe ke ték
egyen lő jo gú ál lam pol gá rok ként já rul -
hat tak az ur nák hoz, épp húsz esz ten -
dő telt el. A tör vény ke zés ben, a tár -
sa dal mi élet „hi va ta los” szint je in va -
ló ban meg szűnt a kü lönb ség té tel szí -

nes bő rű és fe hér kö zött, ám ez a két
év ti zed még nem le he tett ele gen dő
ar ra, hogy a zsi ge ri leg őr zött el len sé -
ges ke dés, az elő íté let meg szűn jön, s
a  fé lel mek  ol dód ja nak. Úgy  vé lem,
hogy egy ge ne rá ció eh hez ke vés. 
A kö vet ke ző nem ze dék éle té ben

azon ban már lá tom a re mény sé get.
A fi a ta lok már úgy nő nek fel, hogy
ter mé sze tes szá muk ra a kü lön bö ző
et ni kum hoz tar to zók együtt élé se. A
di á kok  együtt  bu liz nak,  kö zö sen
vesz nek  részt  sport ese mé nye ken.
Az egy há zak éle té ben is fel fe dez he -
tő a vál to zás. Míg az idő seb bek ál ta -
lá ban  a meg szo kott  „fe hér”,  il let ve
„szí nes” gyü le ke ze ti kö zös sé gek al kal -
ma it lá to gat ják, ad dig az if jú ság már
nem tö rő dik a bőr szín nel. Ők oda jár -
nak, ahol élet van, ahol ér zik, hogy
mind egy, hon nan jöt tek, mi lyen tár -
sa dal mi ré teg ből, mi lyen csa lá di kö -
rül mé nyek kö zül – Is ten nek, egy más -
nak fon to sak.

g B. P. M.

Szí nes be szél ge tés egy év for du ló apropóján
Dél-Af ri ká ban 1994. áp ri lis 27-én tar tot ták meg 

az apart heid rend szert kö ve tő el ső de mok ra ti kus vá lasz tást
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A rendhagyó történelemóra két előadója Mátis Lilla és Keczkó Szilvia volt
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b ACsabagyöngyeKulturálisKöz-
pontigazgatójának,Szen te Bé la
népművelőnekazéletetöbbszál-
lalkötődikazevangélikusegyház-
hoz. A békéscsabaiművelődési
szakembertezekrőlakapcsolódá-
sipontokról,illetveazáltalaveze-
tettintézményről,azországegyik
legújabbéslegmodernebbrendez-
vényközpontjárólkérdeztük.

– Mit tud ha tunk ma gá ról a Csa ba -
gyön gye Kul tu rá lis Köz pont ról?
– Több  in téz mény egy ség ből  ál ló,

össze vont köz mű ve lő dé si in téz mény
va gyunk.  Köz pon tunk  az  alig  több
mint egy éve Bé kés csa ba fő te rén át -
adott, cso dá la tos, hat ezer négy zet mé -
te res  kul túr pa lo ta.  Büsz ke sé günk  a
nagy sze rű  akusz ti ká jú  kon cert ter -
münk, de van kon fe ren cia ter münk, ki -
ál lí tó te rünk,  tánc ter münk és per sze
sok ki sebb pró ba he lyi ség is. Egy szer -
re  ezer hat száz-ezer hét száz  em bert
tud fo gad ni az in téz mény. Nagy örö -
münk re ta valy száz nyolc van ezer lá to -
ga tónk volt – ez egy alig hat van ez res
vá ros ban ko moly si ker nek ne vez he tő.
Mun kán kat  a  telt  há zas  ren dez vé -
nyek mi nő sí tik. 
Ki sebb kö zös sé gi há za ink mű köd -

nek Ja mi ná ban és a Len csé si la kó te le -
pen, kul túr ház a Bé kés csa bá hoz kö zeli
Me ző me gye ren. Két gyűj te mé nyünk
van, az egyik az evangélikus Sché ner
Mi hály Kos suth-dí jas  fes tő mű vész
ne vé hez kö tő dő Me se ház, a má sik a
Mun ká csy Em lék ház. A 19. szá za di kú -
ri á ban, ere de ti bú to rok kal be ren de zett

ter mek ben hu szon egy Mun ká csy Mi -
hály-fest mény te kint he tő meg. 

– Meg je le nik-e va la mi lyen mó don
a Csa ba gyön gye Kul tu rá lis Köz pont -
ban a val lás, a hit élet?

– Jó kap cso la tot ápo lunk az egy há -
zak kal. Ami kor ta valy ja nu ár 22-én át -
ad tuk az épü le tet, a tör té nel mi egy há -
zak ve ze tői ál dást mond tak a mun -
kánk ra, ez ma már így ter mé sze tes. Az
el ső nagy ren dez vé nyünk a bap tis ták
kó rus kur zu sa volt. Pár hó nap pal ké -
sőbb ők si et tek a se gít sé günk re, ami -
kor a vá ros fő te rén ren de zett nyil vá -
nos or go na hang ver seny hez ke res tünk
er re al kal mas, szál lít ha tó or go nát. A
több száz főt von zó kon cert egyéb ként
– me lyen Al föl di Csa ba, a Bé kés csa -
bai Evan gé li kus Egy ház köz ség kán to -
ra, ki vá ló or go na mű vész ját szott – ha -
tal mas si kert ara tott. 

Rend sze res az együtt mű kö dé sünk a
bé kés csa bai evan gé li kus gim ná zi um -
mal is, egyes ren dez vé nye i ket itt tart -
ják, a mű vé sze ti ta go zat di ák ja i val és
pe da gó gu sa i val szin te na pi kap cso lat -

ban ál lunk. Ki emel ném még a 2008-
ban lét re jött Caland rel la ka ma ra kó -
rust, amely, mond hat ni, öku me ni ku -

san mű kö dik, tag jai több sé gé ben va la -
mely egy ház nál vi lá gi po zí ci ót töl te nek
be.  Nem  ki zá ró lag  val lá si  éne ke ket
éne kel nek; azo kat is, de pél dá ul kor társ
mű fa jok ban or szá gos szin ten is ki emel -
ke dőt al kot nak. Kar ve ze tő jük az evan -
gé li kus gim ná zi um ta ná ra, Ku tyej né
Ab lon czy Ka ta lin ze ne pe da gó gus.

– Ön evan gé li kus csa lád ból szár ma -
zik, és sok szál lal kö tő dik az egy ház hoz.
Ho gyan éli a min den na pi hit éle tét?
– Fe le sé gem év ti ze dek óta a he lyi

evan gé li kus sze re tet szol gá la tot ve ze ti.
Lá nyom, Évaaz ak kor új ra in du ló evan -
gé li kus gim ná zi um el ső év fo lya mán ta -
nult, és ott is érett sé gi zett. Ki seb bik fi -
am, Áronugyan in nen ke rült az Evan -
gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem re, és
nagy el hí vást érez a fi a ta lok kal va ló fog -
lal ko zás ra. Na gyob bik fi am, Vajk, aki
szín mű vész,  ép pen  az  evan gé li kus
egy ház egyik prog ram ját se gí ti, amely -
nek cél ja a bib lia ok ta tás nép sze rű sí té -
se. A mi csa lá dunk ban te hát a min den -
na pok ban erő tel je sen je len van ez a kö -
tő dés. Ezért is le het tem a ki lenc ve nes
évek de re kán az új ra in du ló evan gé li kus
gim ná zi um el ső igaz ga tó ta ná csá nak el -

nö ke öt éven át. Ma is, ahol csak tu dom,
se gí tem az is ko lát és az egy há zat. 

– Mit je lent Ön nek a misszió szó?
– Úgy íté lem meg, hogy ami kor az

em ber va la mely egy há zi szer ve zet ben
sze re pet vál lal, az már nem az em ber
és  em ber  kö zöt ti  fe le lős ség,  ha nem
em ber és Is ten kö zöt ti kap cso lat ról be -
szél he tünk.  Ne ki  kell  meg fe lel ni  a
szol gá lat ban. 

– Nép mű ve lő nek tart ja ma gát, mi -
köz ben sok egyéb te vé keny sé gé vel is gaz -
da gít ja a he lyi kul tu rá lis éle tet. Meg -
elé ge dés sel te kint az éle té re?
– Ha a hi va tá so mat néz zük, va ló ban

nép mű ve lő nek tar tom ma gam. Nem
tö röl tem ki ezt a ki fe je zést a szó tá ram -
ból, hi szen már száz éve hasz nál juk,
en nél fog va tra di ci o ná lis, mér he tő a ta -
nár  vagy  ta ní tó  fo gal má hoz.  Azt
mond ha tom,  hogy  bi zonnyal  rö gös
utat  jár min den ki,  én ma gam  is.  A
min den na pi küz dés hez az erőt fe le sé -
gem és gyer me ke im ad ják. Azok kö -
zé tar to zom, akik min dig elő re te kin -
te nek,  min dig  töb bet  sze ret né nek,
hogy elő re len dít sék a dol go kat. 

g Szeg fű Ka ta lin

„Rö gös utat jár min den ki, ma gam is…”
Be szél ge tés Szen te Bé la nép mű ve lő vel

Hon nan le het is me rős a Csa ba gyön gye szó?
A Csa ba gyön gye sző lő faj ta Bé kés csa ba gaz da sá gi-kul túr tör té ne ti ha gya -
té ka. Itt ne me sí tet te az elő ző szá zad for du lón Stark Adolf vas ke res ke dő és
sző lész, aki a ko ra be li evan gé li kus egy ház osz lo pos tag ja volt. A ko rán ter -
mő, má ig re mek gén ál lo má nyú, eny hén mus ko tá lyos za ma tú cse me ge sző -
lő vel nagy si ke re ket ért el. Ma nap ság könnyű fe hér bort ké szí te nek be lő le
a Ba la ton-fel vi dé ken, és a pezs gő gyár tás ban hasz no sít ják. Bé kés csa bán most
kí sér le tez nek pá lin ka ké szí té sé vel Csa ba gyön gye sző lő ből. 
Az, hogy ta va lyi meg nyi tá sa kor Csa ba gyön gyé nek ne vez ték el a kul túr pa -

lo tát, egy részt jel zi: ezt az ér té ket a csa ba i ak meg akar ják örö kí te ni a jö vő nek,
más részt ar ra is utal, hogy az in téz mény a bé ké si me gye szék hely ékes sé ge.
Ér de kes ség, hogy a Csa ba gyön gye kul túr pa lo ta Stark Adolf egy ko ri la -

kó há za he lyén áll. A sző lő ne me sí tő ről 1992-ben ut cát is el ne vez tek Bé kés -
csa bán.

Sze me rei Gá bor

Mély ség -
tu dat

Mély ség be rogy tam,
Sö tét ben kó bo rol tam,
Nyo mo rú ság ban
Él tem e nagy vi lág ban.
Én nem is él tem,
Csak úgy vol tam és fél tem
Fel fe szít ve
A rám mért szen ve dés re.
Míg jött va la ki,
Hogy vég re meg sza ba dít son,
Seb zett lel kem re
Hús vé ti haj nalt bo rít son.
Kér tem: csak egy perc,
Mély ből va la mit 

hadd hoz zak fel!
Sem mi egye bet,
Csak a tu da tot, 

hogy jár tam ide lent.
Ez a tu dat el kí sér,
Küz del me im ben se gít ség,
Bá to rí tás, nem más.
A leg na gyobb mély ből is 

van fel tá ma dás!
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Évek kel ez előtt el bú csú zott ol va só i tól,
fá jó-szép so rok kal és bol do gan, hogy
a re mény ről, az el pusz tít ha tat lan sze -
re lem ről üzen he tett. Rég óta küz dött
gyó gyít ha tat lan be teg sé gé vel, de nem
ad ta meg ma gát. „Sok még a dol gom!
Na gyon  so kat  kell  se gí te nem!”  –
mond ta egy ké sei in ter jú já ban. 
1982-ben, az iro dal mi No bel-díj át -

vé te le  után  ta lán  ezért  si e tett  ha za
Gab ri el Gar cía Már quez.Az ün nep -
lő fő vá ros ba és más nap az arany fény -
ben tün dök lő szü lő föld jé re: Ara ca ta -
cá ba. A szép sum má ból az író pá lya -
kez dő ket tá mo ga tott, ala pít vá nyo kat
ho zott  lét re, ár va há za kat  lá to ga tott.
Meg vett egy na pi la pot, hogy iga zát mi -
nél több em ber hez el jut tas sa, hi szen
az új ság írás egész éle té ben el kí sér te.
Már quez  1927-ben  szü le tett  egy

kis  ko lum bi ai  fa lu ban.  Ott  töl töt te
nagy szü le i vel éle te el ső ki lenc esz ten -
de jét. Val lo má sa sze rint ez után nem
is  tör tént  ve le  em lí tés re  mél tó.  Ez
per sze  kü lö nö sen  hang zik,  ha  ar ra
gon do lunk, hogy meg jár ta az örök vá -
rost, Ró mát, a csu pa fény Pá rizst; so -

ká ig élt Ca ra cas ban, Bo go tá ban,
sű rűn vissza tért Me xi kó ba; 1967-
től pe dig Eu ró pá ban la kott. „Fen ti
ál lí tá sát mű vei is me re té ben még is
iga zolt nak kell te kin te nünk – ír ta
leg jobb ér tő je és for dí tó ja, Szé kács
Ve ra–, mert azok va ló ban mind a
gyer mek kor be nyo má sa it és em lé -
ke it dol goz zák fel.”
El ső re gé nyei (Söp re dék, Az ez -

re des úr nak nincs, aki ír jon) nem
hoz tak iga zi si kert. De Már quez írói
esz köz tá ra ek kor már tel jes ségé ben
meg van:  tö mör,  min den  fe les le -
ge set ke rü lő stí lu sa ké szen áll, az író így
ha lad gör dü lé ke nyen cél ja fe lé. Ro kon -
szen ve és együtt ér zé se – a sze gé nyek -
kel, az el eset tek kel – min den mű vé ben
tet ten ér he tő. El ra gad ta tá sa nem csak
a lét tel jes sé gé nek szól, de a hét köz na -
pok kis cso dá i nak is. Fá rad ha tat la nul
ír, szer keszt, föl eme li sza vát a ször nyű
pol gár há bo rú el len.
És meg tör té nik a cso da.
1965-ben ha za fe lé az or szág úton

hir te len meg vi lá go so dik előt te a re -
gény,  amely nek  ter vét  if jú sá gá tól

hord ta ma gá ban. Be zár kóz va a leg -
ki sebb  szo bá ba,  ti zen nyolc  hó nap
alatt meg ír ja a Száz év ma gányt! Hi -
bát lan mű, ki me rít he tet len gaz dag -
ság gal;  a  kép ze let  vé get  nem  érő
tör té ne te i vel. Kü lö nös Dél-Ame ri ka
iro dal má ban, de a vi lág nagy re gé nyei
kö zött is. Sem mi lyen más al ko tás hoz
nem ha son lít ha tó: az el be szé lés ősi
for rá sa i ból hoz za üze ne tét, a me se
tisz ta sá gát és ere jét.
Az  áp ri lis  17-én  meg halt  Már -

quez ki vá lasz tott volt. Va rázs ló és Is -

ten vir rasz tó ír no ka. Sza va i nak ap ró
fé nye be vi lá gí tot ta a vi lá got. Ezért le -
het, hogy a Száz év ma gányt ha zá já -
ban, Dél-Ame ri ká ban, Ja pán ban vagy
Kí ná ban épp úgy meg ér tik, mint Ma -
gyar or szá gon. A ve szen dő em ber ről
be szél egy messzi re lá tó em ber. Ha -
tal mas lát ta tó erő vel, tisz tán és egy -
sze rű en. A ma kacs él ni aka rás hi té -
vel. Örök re ménnyel, hogy az el re te -
szelt  aj tók  és  zárt  szí vek  ki nyíl nak
egy más fe lé.

g Feny ve si Fé lix La jos

A sza vak va rázs ló ja
Gab ri el Gar cía Már quez ha lá lá ra
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b Csep re gi Bé la születésénekszá-
zadik évfordulóján megjelent
egykötet,amelyA ke gye lem for -
rá sá nál címetkapta.Acsaládné-
mitanakodásutánúgydöntött,
hogyakötetbenmindenestüla
lelkészéleszaszó,azőírásaiból,
illetvekazettárafelvettprédiká-
cióibólállítottákösszeakönyv
anyagát.Aszerkesztőifeladatot
Csep re gi Már ta–alelkészegyik
lánya–vállaltamagára.

Az írá sok hosszú időt fog nak köz re, hi -
szen szer ző jük ki lenc ven évet élt, így
az ol va sás so rán több ré te gű idő uta zás -
ban is ré szünk le het. A leg ko ráb bi szö -
veg  1939-ből va ló, míg a  leg ké sőb bi
2000-ből. Tud juk, hogy eb ben a tör -
té nel mi  kor ban  egy más tól  na gyon
erő tel je sen el ha tá ro ló dó po li ti kai rend -
sze rek kö vet ték egy mást, és az evan -
gé li kus egy ház tör té ne té re is ha tás sal
vol tak az egy mást vál tó re zsi mek. 
Kü lön le ges  meg ta pasz tal ni,  aho -

gyan  az  egyes  kor sza kok  üze ne tei
itt-ott  be szi vá rog nak  az  írá sok ba,
ugyan ak kor az alap kez det től vé gig az
az ál lan dó üze net, ame lyet a könyv cí -
me pon to san meg fo gal maz.
A vá lo ga tás rész ben idő ren di sor -

ren det kö vet, rész ben pe dig kü lön bö -
ző mű fa jo kat tár sít.
Az Élő Víz cí mű fo lyó ira tot Csep -

re gi Bé la 1947-től ’53-ig szer kesz tet -
te evan gé li zá ci ós lel kész ként, és ma -
ga is írt az új ság ba. 2014-ben ol vas va
eze ket az ige hir de té se ket, be szá mo -
ló kat egy részt szem be öt lő, hogy az el -
múlt het ven év ben mennyit vál to zott
a  teo ló gi ai  gon dol ko dás,  más részt
ta lán né mi irigy ség is el fog ben nün -
ket.  Az  evan gé li zá ci ók  idő sza ka
ugyan is ki emel ke dő en ak tív pe ri ó du -
sa volt az egy ház nak. Lel ké szek és ci -
vi lek  ha tal mas  lel ke se dés sel,  időt,
pénzt, ener gi át nem saj nál va jár ták az
or szá got, és hir det ték azt, amit meg -
győ ző dé sük sze rint hir det ni ük kel lett:
a bűn bo csá na tot. 

Azok, akik an nak ide jén az evan gé -
li zá ci ó ban részt vet tek, egész éle tük -
re lel ki tár sak és ba rá tok ma rad tak, ak -
kor is, ami kor a moz ga lom már nem
mű köd he tett  to vább.  Szem be sül ve
ez zel a len dü let tel, fel éb red het ben -
nünk a vágy: bár csak a mi ko runk is
ré sze sül ne ab ból az erő -
ből, el szánt ság ból, oda -
adás ból és ér dek nél kü -
li ség ből,  amely  azt  az
időt, azo kat az em be re -
ket jel le mez te!
Ter mé sze te sen a finn -

or szá gi  éb re dé si  moz -
gal mak ról és a Csep re gi
Bé la  szí vé hez  leg kö ze -
lebb  ál ló  la es ta di á nu -
sok ról is ol vas ha tunk a
könyv ben.  Ezek  a  be -
szá mo lók  egy től  egyig
na gyon ér zék le tes le írá -
sok, su gár zik be lő lük a
lel kész nek  a  finn  nép
irán ti sze re te te és a kö zöt tük át élt él -
mé nyek alap ve tő, át for má ló ha tá sa.

* * *

Az 1953-as év ko moly vál to zást ho zott
a lel kész és csa lád ja éle té ben: bu da pes -
ti lak he lyü ket Sár szent lő rinc re cse rél -
ték.  (Hogy  a  köl tö zést  ho gyan  él te
meg, ki de rül a könyv ele jén ta lál ha tó
élet in ter jú ból, mert az írá sa it meg elő -
ző en rö vi dí tett for má ban ol vas ha tó a
Nem vol tam egye dül – Be szél ge té sek
az evan gé li kus kö zel múlt ról cí mű kö -
tet ben [Ma gyar or szá gi Evan gé li kus If -
jú sá gi  Szö vet ség,  Bu da pest,  1995]
meg je lent be szél ge tés.) 
Kü lön fe je zet ben ta lá lunk vá lo ga tást

Csep re gi Bé la Sár szent lő rin cen el hang -
zott pré di ká ci ó i ból, ame lyek több nyi -
re ka zet tán ma rad tak fenn. A rá kö vet -
ke ző rész ben te me té si be szé de i vel is -
mer ked he tünk, ame lye ket vi szont le írt. 

A Finn or szág ban tar tott ige hir de -
té sek ből szin tén ka punk egy csok rot.
Ezek ere de ti leg fin nül je len tek meg, de
most ma gya rul is hoz zá fér he tő vé vál -
tak. Kü lö nö sen ér de kes a fe je zet hez
tar to zó be ve ze tő – min den fe je zet hez
tar to zik ilyen –, amely ből meg tud juk,

hogy a finn hall ga tó sá got mennyi re
meg érin tet ték a tő lük gyö ke re sen el -
té rő kö rül mé nyek kö zül ér ke ző ma -
gyar lel kész ige ma gya rá za tai.

* * *

Csep re gi Bé la, ahogy az élet in ter jú -
ban el me sél te, ere de ti ter vei sze rint
böl csész sze re tett vol na len ni. Hely -
tör té ne ti  ta nul má nya it  lát va  ezen
nem cso dál ko zunk. Ku tat ta a gyü le -
ke zet  és  a  köz ség  tör té ne tét, majd
mun ká ja ered mé nye it egy-egy elő -
adás for má já ban osz tot ta meg a gyü -
le ke ze ti ta gok kal a temp lom szen te -
lé si  év for du ló kon.  Sze ret te  vol na,
ha a sár szent lő rin ci ek tu da tá ra éb red -
nek sa ját ér té ke ik nek, meg is me rik a
fa lu ne ves szü löt te it, la kó it. Ko moly
tisz te le tet és meg ér tést tük röz nek a
ta nul má nyok,  de  a  mö göt tük  ál ló
mun ka is lát vá nyos.

A nyel vész is meg mu tat ko zik a kö -
tet ben: Sár szent lő rinc és kör nyé ke
föld raj zi ne ve i nek ere de té ről ol vas -
ha tunk a lel kész tol lá ból.
Az evan gé li kus kö zel múlt ról és je -

len ről szó ló rész im már vissza em lé -
ke zés az evan gé li zá ci ó ra, az éb re dé -

si  moz gal mak ra  és  a
nép fő is ko lák ra. Itt rész -
le tek be me nő en is mer -
het jük  meg  en nek  az
idő szak nak a tö rek vé se -
it, a kez de te ket, a be tel -
je se dett és az el nem ért
ál mo kat.
A  múlt ba  te kin tés

mel lett a je len fel ada ta -
i ról és a ter vek ről is ír a
szer ző, il let ve ered mé -
nyek ről is be szá mol, pél -
dá ul a ki lenc ve nes évek
ele jén ala pí tott sár szent -
lő rin ci  nép fő is ko lá ról.
A  het ve nes, majd  a

ki lenc ve nes évek ben meg je lent cik ke -
ket ol vas va örül he tünk, ami ért Csep -
re gi Bé la hosszú éle tet élt, és meg ér te
azt az idő sza kot, ami kor új ra őszin tén,
az el várt ideo ló gi á tól men te sen oszt hat -
ta meg gon do la ta it az ol va sók kal. De azt
is lát juk, hogy min den írás tar tal maz új
in for má ci ót a töb bi hez ké pest, a meg -
je le nés idő pont já tól füg get le nül, így a
tel jes ké pet ezek összes sé ge ad ja ki.
Az Élő Víz is  vissza tért, mert  az

Evan gé li kus Élet 1985-től ez zel a cím -
mel in dí tott ro va tot, amely nek a szer -
kesz té sé vel őt bíz ták meg. Mi köz ben
ala po san és lel ki is me re te sen ma gya ráz -
za az egyes bib li ai sza ka szo kat, ar ra is
fi gyel me sek  le he tünk,  hogy  ez  már
nem  egé szen  a  negy ve nes  évek be li
Élő Víz szer kesz tő jé nek a hang ja – új
szí ne ket, hang sú lyo kat kap tak a sza vai.
Vé gül né hány sze mé lyes em lék és

egy mű for dí tás rész let  ke rül  elénk.

Csep re gi Bé la nyelv hasz ná la tá nak
gaz dag sá ga és igé nyes sé ge mind írás -
ban, mind élő szó ban fel tű nő volt. De
a nyel vi gaz dag sá gon túl a mon da ta -
i ból, meg fo gal ma zá sa i ból gyak ran va -
la mi fé le  lel ke se dés és élet sze re tet  is
árad. Töb bek kö zött ezért olyan él ve -
ze tes az utol só né hány írás, ame lyek
egy részt finn ba rá tok hoz és finn or szá -
gi él mé nyek hez kö tőd nek, más részt a
ki lenc gyer me kes apa is be mu tat ko zik.
Az utol só fe je zet egy ké sői mű for -

dí tá sá nak,  a  Sze ren csés Fé lix cí mű
Mi ka Wal ta ri-re gény nek a rész le te.

* * *

Zá rás ként  hadd  áll jon  itt  né hány
sze mé lye sebb sor is. 
Az uno ka sok min dent hal lott nagy -

pa pá ja te vé keny sé ge i ről a nagy szü lői
ház ban, de a leg fon to sabb még sem ez
volt a szá má ra. Gye rek ként ta lán csak
ér zés szint jén fo gal ma zó dott meg az,
ami fel nőtt ként tu da to san meg él he tő -
vé vált: olyan mér té kű bi za lom és rá -
ha gyat ko zás kö töt te őt az Úr is ten hez,
ami lyet  csak  ke vés  em ber nél  le het
lát ni. En nek biz to san nagy sze re pe volt
ab ban, hogy az öröm te li ki hí vá sok és
a fáj dal mas vesz te sé gek kö ze pet te is
ké pes volt az egyes élet hely ze tek ből a
tő le tel he tő leg job bat ki hoz ni. 
A könyv csak íze lí tő mun kás sá gá -

ból, gon do la ta i ból, de így is tet ten ér -
he tő az a de rűs, po zi tív élet szem lé -
let, amely ezen a meg kér dő je lez he -
tet len bi zal mon ala pult.

g Mády Er zsé bet

Csep re gi Bé la: A ke gye lem for rá sá nál.
Sze mel vé nyek Csep re gi Bé la mun kás -
sá gá ból. Szer kesz tet te Csep re gi Már ta.
Ki ad ta a Sár szent lő rin ci Evan gé li kus
Egy ház köz ség, Sár szent lő rinc, 2014.
Ára 1500 fo rint. Meg ren del he tő a sár -
szent lő rin ci evan gé li kus lel ké szi hi -
va tal ban (7047 Sár szent lő rinc, Pe tő fi u.
45.), vagy át ve he tő a Ke len föl di Evan -
gé li kus Egy ház köz ség Lel ké szi Hi va ta -
lá ban (1114 Bu da pest, Bocs kai út 10.).

A ke gye lem for rá sá nál
Könyv is mer te tő uno ka szem mel

Csep re gi Bé la min den te kin tet ben
meg ér de mel te, hogy be ke rül jön Sár -
szent lő rinc ne ves lel ké sze i nek so rá -
ba.  Ki ma gas ló  sze rep  ju tott  ne ki 
a múlt szá zad kö ze pén a nagy ha tá -
sú  evan gé li zá ci ós  moz ga lom ban;
kulcsalak ja a finn–ma gyar evan gé -
li kus kap cso la tok szo ro sabb ra fo nó -
dá sá nak; a nép fő is ko lai moz ga lom
je len tős sze mé lyi sé ge volt; Sár szent -
lő rinc  egy há zi  és  össz tár sa dal mi
éle té ben is meg ha tá ro zó szol gá la tot
vég zett – és nem mel les leg ki lenc
gyer me ket ne velt  fel  (kö zü lük né -
gyen lel ké szek let tek) a szol gá lat ban
tel jes szív vel mel let te ál ló fe le sé gé -
vel együtt.

Nem le het egy rö vid tu dó sí tás ban
be szá mol ni er ről a hal lat la nul gaz dag,
Is ten től bő sé ge sen meg ál dott élet ről,
a mint egy két órás em lék-is ten tisz te -
let sem biz to sít ha tott er re elég ke re -
tet, pe dig a szer ve zők ál tal meg hí vott
ige hir de tők nél, elő adók nál alig ha le -
he tett vol na al kal ma sab ba kat ta lál ni,
hi szen nem csak ki vá ló  ré to rok, de
mind annyi u kat ezer szál fű zi Csep -
re gi Bé lá hoz.

Gáncs Pé ter el nök-püs pök a meg -
hí vó ban sze rep lő igé ből (Róm 5,5) a
re mény ség mo tí vu mát emel te ki. Az
1953-ban  szin te  a  „meg re gu lá zás”
szán dé ká val az evan gé li zá ci ós moz -
ga lom ból  ki emelt,  egy  Tol na  me -

gyei  kis  fa lu ba  he lye zett
lel kész nek meg kel lett vív -
nia har cát az új ra ren de ző -
dés, az új hely zet hez al kal -
maz ko dás  te rén.  Eb ben
sen ki és sem mi más nem
se gít he tett raj ta, csak a re -
mény ség, még pe dig a fel -
tá ma dott Úr Jé zus Krisz -
tus ba ve tett re mény ség. 
A gyü le ke zet ben el mon -

dott  el ső  ige hir de té sé ből
há rom meg ren dí tő, meg -
fon to lan dó és ma gun ké vá
te en dő té tel re épült a ma -
ga  szá má ra meg fo gal ma -
zott, el tö kélt sé get su gár zó
prog ram be szé de:  a  lel ki -
pász tor ko dás  nem  köz -
hasz nú fog lal ko zás; a lel ki -
pász tor ko dás  ha lál lal  el -
jegy zett  élet;  a  lel ke ket

men tő  mun ká nak  nincs  ha tá ra  –
hang sú lyoz ta a püs pök.

Zász ka licz ky Pál nyu gal ma zott
evan gé li kus lel kész azt a mély ba rát -
sá got és a hit bé li, test vé ri kö zös sé get
emel te ki, amely az édes ap ja és Csep -
re gi Bé la kö zött volt, és amely a má -
so dik, sőt a har ma dik ge ne rá ci ó ra is át -
ha gyo má nyo zó dott a két csa lád kö zött. 

Ren kecz Jó zsef nyu gal ma zott  sár -
szent lő rin ci is ko la igaz ga tó két té nye -
zőt  tar tott  fon tos nak  meg em lí te ni
Csep re gi Bé lá ra em lé kez ve. Egy részt
azt, hogy tu dá sa, ta pasz ta la ta, böl cses -
sé ge, em be rek kel bán ni tu dá sa, el fo ga -
dó  sze mé lye  al kal mas sá  tet te  ar ra,
hogy a fa lu kü lön bö ző vi lá gi tes tü le te -
i be is be von ják hasz nos, al -
ko tó tag ként; más részt azt,
hogy a ki lenc ve nes évek ele -
jén a sza bad dá vá ló po li ti kai,
tár sa dal mi  vi szo nyok  kö -
zött együtt  in dít hat tak két
nép fő is ko lát  is  Uz don  és
Sár szent lő rin cen, ami Ren -
kecz Jó zsef éle té ben új vi lá -
got nyit ha tott ki, s ahol ki vá -
ló an tud tak együtt dol goz ni.

Csep re gi Már ta, a ki lenc
gyer mek  kö zül  kor ban  a
kö zép ső az er re az al ka lom -
ra ki adott im po záns, gaz -
dag tar tal mú, Csep re gi Bé -
la  írá sa it be mu ta tó könyv
szer kesz tő je ként  mond ta
el a kö tet szü le té sé nek kö -
rül mé nye it,  a  szer kesz tői
szem pon to kat.  Alá za tos
be szá mo ló ját  sze mé lyes

val lo má sok kal  egé szí tet te  ki  gyer -
mek ko rá ra  vo nat ko zó an,  meg vall -
va, hogy éle te leg bol do gabb évei e ki -
csiny fa lu hoz fű ződ nek, s hogy eb ben
el ső he lyen a min den fon to sat meg -
adó szü lői sze re tet és gon dos ko dás
ját szot ta a fő sze re pet.
A Csep re gi Bé la szá za dik szü le tés -

nap ján tar tott is ten tisz te let a temp -
lom kert ben, a ta ní tók fa lá nál ért vé -
get, ahol Sza bó Vil mos Bé la, a Tol na-
Ba ra nyai Evan gé li kus Egy ház me gye
es pe re se  szen tel te  fel  az  al kal mat
meg örö kí tő em lék táb lát.
A prog ram zá rá sa ként a gyü le ke zet

ki vo nult a te me tő be Csep re gi Bé la és
fe le sé ge, Pi ros ka né ni sír já hoz, majd

a gyü le ke ze ti ház ban bő ven te rí tett
asz ta lok mel lett folyt még so ká ig a be -
szél ge tés, az em lé ke zés az or szág sok
pont já ról össze jött is me rős, ro kon, ba -
rát, ke resz tény test vér kö zött.
Csep re gi Bé la Is ten re fi gye lő, ne -

ki en ge del mes ke dő, alá za tos éle te so -
kunk nak pél da, tisz te le tet, fő haj tást
ér dem lő.  Ugyan ak kor  mind annyi -
an tud juk, hogy ez nem az ő ér de me,
ha nem Urá nak, Krisz tu sá nak a ke -
gyel me – ha va la ki, ak kor ezt el ső sor -
ban ő tud ta, ő él te leg in kább. Ezért
és így le he tett lé lek eme lő, há la adás -
sal te li ez a hús vé ti, el ső sor ban a Fel -
tá ma dott nagy sá gát fel mu ta tó ün nep. 

g Ba kay Pé ter

Fő haj tás sal – emel ke dett szív vel
Csep re gi Bé lá ra em lé kez tek
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„Ál dott a mi Urunk Jé zus Krisz tus Is -
te ne és Aty ja, aki nagy ir gal má ból új -
já szült min ket Jé zus Krisz tus nak a ha -
lot tak kö zül va ló fel tá ma dá sa ál tal
élő re mény ség re.” (1Pt 1,3)

Hús vét ün ne pe után az 1. hé ten az
Út mu ta tó reg ge li s he ti igé i ben az új élet Te rem tő je je le nik meg előt tünk,
aki fel tá madt meg iga zu lá sun kért, és le győ zi hi tet len sé gün ket. Az ős egy ház -
ban a hús vét kor meg ke resz telt hí vők fe hér va sár na pig vi sel ték hó fe hér ru -
há ju kat – Qu a si mo do ge ni ti: „mint új szü lött cse cse mők” (1Pt 2,2). „Ha va -
la ki Krisz tus ban van, új te remt mény az. A ré gi ek el múl tak: íme, új já lett min -
den.” (2Kor 5,17; LK) Lu ther hi szi s vall ja: „Is ten szül min ket új já az igaz ság
igé jé vel. Aki hi szi ezt az igét, hogy Krisz tus az ő ja vá ra halt meg s tá ma dott
fel, az új já szü le tik tő le. Szent lel ket vesz, és meg is me ri az Is ten ke gyel mes
aka ra tát: az em ber egye dül Krisz tus szen ve dé sé ért és fel tá ma dá sá ból iga -
zul meg s üd vö zül!” Fel tá ma dá sa után, a hét el ső nap ján Jé zus meg je lent ta -
nít vá nya i nak, és szólt: „Bé kes ség nék tek! Aho gyan en gem el kül dött az Atya,
én is el kül de lek ti te ket. (…) Ve gye tek Szent lel ket!” Nyolc nap múl va a hi ány -
zó Ta más nak is meg mu tat ta a se be it: „…nyújtsd ide a ke ze det, és tedd az ol -
da lam ra, és ne légy hi tet len, ha nem hí vő. (…) Mi vel látsz en gem, hi szel: bol -
do gok, akik nem lát nak és hisz nek.” (Jn 20,21–22.27.29) „Él az én Uram, ál -
dott Meg vál tóm, Is te nem és sza ba dí tá som.” (GyLK 678) A szem ta nú Pé ter
is ne künk üze ni: „Őt sze re ti tek, pe dig nem lát tá tok, őben ne hisz tek, bár most
sem lát já tok, és ki mond ha tat lan, di cső ült öröm mel ör ven dez tek, mert…” (1Pt
1,8) Az ószö vet sé gi evan gé lis ta is biz tat: „Éne kel je tek az Úr nak új éne ket, di -
csé re tet a föld szé lé ig…! Di cső ít sék az Urat…!” (Ézs 42,10.12) Jób a szen ve -
dé sei kö ze pet te is he lye sen be szélt Is te né ről, és „az Úr jó ra for dí tot ta Jób
sor sát, mi u tán Jób imád ko zott ba rá ta i ért… job ban meg ál dot ta Jó bot az után,
mint az előtt.” (Jób 42,10.12) Pé ter így foly tat ja he ti igénk ta ní tá sát az új já -
szü le tés ről: „…egy mást ki tar tó an, tisz ta szív ből sze res sé tek, mint akik nem
rom lan dó, ha nem ro mol ha tat lan mag ból szü let te tek új já Is ten élő és ma -
ra dan dó igé je ál tal.” (1Pt 1,22–23) Fő pa pi imá já ban Jé zus a min den ko ri ta -
nít vá nya i ért kö nyö rög, „azo kért, aki ket ne kem ad tál, mert a ti e id… Szent
Atyám, tartsd meg őket a te ne ved ál tal…, őrizd meg őket a go nosz tól. (…)
Szen teld meg őket az igaz ság gal… én is el küld tem őket a vi lág ba.” (Jn
17,9.11.15.17.18) Ari má ti ai Jó zsef ma ga te met te el az Urat: „…el ment Pi lá tus -
hoz, és el kér te Jé zus tes tét. Az tán le vet te, gyolcs ba gön gyöl te, és el he lyez te egy
szik lá ba vá gott sír bolt ba, amely ben még sen ki sem fe küdt so ha.” (Lk 23,52–
53) Az új élet Te rem tő je hús vét előtt fel emelt han gon mond ta: „Aki hisz én -
ben nem, az nem én ben nem hisz, ha nem ab ban, aki el kül dött en gem… ma -
ga az Atya pa ran csol ta meg ne kem, hogy mit mond jak, és mit be szél jek. Én
pe dig tu dom, hogy az ő pa ran cso la ta örök élet.” (Jn 12,44.49–50) Mi is hisszük
s vall juk: Jé zus egy lé nye gű az Atyá val. „Ő az igaz Is ten és az örök élet.” (1Jn
5,20) „Min de nem vagy, Jé zu som, / A ha lál ban örök élet! / Ve led menny ben
új ra élek.” (EÉ 392,3)

g Ga rai And rás

HE TI ÚT RA VA LÓ

Qu a Si  m o d o g e ni ti va Sár nap já r a

Tü rel mes sze re tet
Pé ter apos tol ír ja: „Mint új szü lött cse cse mők, a ha mi sí tat lan lel ki te jet
kí ván já tok, hogy azon nö ve ked je tek az üd vös ség re.” (1Pt 2,2) 
Pál apos tol is hasz nál ja ezt a ha son la tot: „Tej nek ita lá val táp lál ta lak

ti te ket és nem ke mény ele del lel, mert még nem bír tá tok vol na meg, sőt még
most sem bír já tok meg.” (1Kor 3,2)
Tü rel mes sze re tet tel kell te hát vár ni a ta nít vá nyi élet ki bon ta ko zá sát.

Az in du lás le het lát vá nyos, mint a je ru zsá le mi gyü le ke zet pün kös di meg -
ala ku lá sa, de ez csak a kez det. 
Jé zus egyik pél dá za tá ban is er re a tü re lem re int, ami kor Is ten or szá -

gát bú za ve tés hez ha son lít ja. A mag csí rá zá sát, szár ba szök ke né sét nem
le het sür get ni. Tü re lem mel vár ni kell. Az el ső idő ben nem lát szik még
az élet sar ja dá sa. Sőt a föld be hul lott mag a bom lás je le it mu tat ja. Az -
tán las san meg in dul ben ne az élet (Mt 13,3). Ja kab apos tol ha son lót ír a
le ve lé ben: „A szán tó ve tő vár ja a föld nek drá ga gyü möl csét, és tü re lem -
mel vár ja, amíg az ko rai és ké sői esőt kap. Le gye tek te hát ti is tü re lem -
mel.” (Jak 5,7–8)
Jé zus tü rel mes hoz zánk. Gyer mek ko runk óta mennyi min den re ta ní -

tott. Mi pe dig, mint a rossz di ák, egy-egy kér dé sünk kel árul juk el, hogy
ta ní tá sá ból mi lyen ke ve set ér tet tünk meg. Jé zus nem há bo ro dik fel, tü -
rel me sen se gít to vább. A sze re tet nem vár azon nal ered mé nye ket. Hosszú
táv ra ter vez.
Jé zus tü rel mes sze re te te nem csak bol dog ta pasz ta la tunk, de el kö te -

le zés is, hogy eb ben is kö ves sük őt. Le gyünk tü rel me sek egy más iránt
az élet dol ga i ban és a hit kér dé se i ben is. A misszi ói mun ká ban nem le -
het gyors si ke rek re, lát vá nyos ered mé nyek re szá mí ta ni. A ta nít vá nyi élet
bel ső fej lő dé se idő igé nyes. Itt nem le het stop per órá val mér ni az ered -
ményt. De le het bíz ni ab ban, hogy Is ten, aki el kezd te jó mun ká ját, be is
fe je zi a Krisz tus nap já ra, és a kis cse cse mők fel nö ve ked nek.

g Ma do csai Mik lós

A kö tet min den vá la sza ért he tő és
sze ret he tő a ke re ső em be rek szá má -
ra, mert nem ki ok ta tó han gon szó -
lal meg, ha nem igék kel alá tá masz tott
bi zony ság té tel ként. 
„Hi ány pót ló”  könyv ről  van

szó, s nem vé let le nül hasz ná lom
ezt a szót, mert va ló ban nagy
szük ség van rá. Mi ben ne az új -
don ság?

Elő ször is már ma ga a bá tor -
ság, hogy ilyen cím mel és ilyen
té mák kal  ki ad vány  je lent meg
egy há zunk ban. A könyv ben har -
minc két kér dés re ke re si a szer -
ző a vá la szo kat, s köz tük nem
egy olyan té má kat fe sze get, ame -
lyek so ká ig ta bu nak szá mí tot tak.
Csak né há nyat em lí tek.
„6. A gyü le ke ze ti ta gok sem -

mi vel sem kü lön bek, mint a hi -
tet le nek. Ha Jé zus meg vál toz tat -
ja az em be re ket, ak kor ez mi ért
nem lát szik raj tuk?”
„8. A lel ké szek kö zül so kan

nem al kal ma sak em be ri pél da -
kép nek (pe do fil pa pok, anya gi -
as ság  stb.).  Hon nan  tud jam,
hogy iga zat mon da nak-e a nem lát -
ha tó dol gok ról, ha a lát ha tó dol gok -
ban  is mást mon da nak, mint  amit
tesz nek?”
„23. A Bib lia is tud spi ri tiz mus ról,

ha lott idé zés ről. Mi a baj ezek kel? Ha
kap cso la tot  te remt he tünk  el hunyt
sze ret te ink kel, ki nek ár tunk ez zel?”
Nem könnyű kér dé sek, s el gon dol -

koz ta tó, hogy mi ért pont eze ket tet -
ték fel az em be rek… De ha már fel -
tet ték, ak kor nem sza bad ki re tu sál -
ni, el tün tet ni, újat és szé pet ír ni he -
lyet tük, ha nem őszin tén vá la szol ni

kell  rá juk.  Ri bár  Já nos  fel ve szi  a
kesz tyűt, és igei vá la szo kat ad ezek -
re a kér dé sek re is.

Má sod szor ab ból a szem pont ból is
új don ság a könyv, hogy nem egy há -
zi em be rek ta lál ták ki, mi lyen kér dé -
sek ér dek lik a ké tel ke dő, is ten ke re ső
– vagy ép pen gyü le ke zet hez tar to zó
– em be re ket, ha nem tő lük kér ték be

a kér dé se ket! Az Evan gé li kus Misszi -
ói Köz pont mun ka tár sai la i ku so kat is
meg kér dez ve gyűj töt ték össze a meg -
vá la szo lan dó fel ve té se ket, így va ló ban
azok ról a té mák ról esik szó, ame lyek
fog lal koz tat ják a mai kor em be rét.

Har mad szor új don ság  a  könyv
ab ban  is,  hogy  evan gé li kus  egy há -
zunk ad ta ki. Pa ró kus lel kész ként és
is ko la lel kész ként is so kat be szél get -
tem  di á kok kal  ha son ló  té mák ról.
Eh hez vol tak köny ve im is, de egyik
sem az evan gé li kus egy ház ta ní tá sa
sze rint  vá la szolt.  Nagy  se gít sé get
nyúj tot tak ugyan e ki ad vá nyok – de
még jobb, hogy vég re kéz be tu dunk
ad ni  egy  olyan  köny vet,  amellyel
kap cso lat ban  nem  kell  el mon da -

nunk, hogy mi mit gon do lunk
más ként egy-egy fel ve tett kér -
dés ről. 
Sze re tet tel aján lom te hát Ri -

bár  Já nos  kö te tét  azok nak  is,
aki ket kér dez nek, s azok nak is,
akik nem me rik fel ten ni a kér -
dé se i ket,  de  őszin te  és  meg -
nyug ta tó  vá laszt  sze ret né nek
kap ni. Van nak is ten ke re ső em -
be rek! S van az em bert ke re ső
Is ten is! E könyv ál dott esz köz
le het a ké tel ke dő, ví vó dó, a mai
vi lág zűr za va rá ban el té vedt is -
ten ke re ső  em be rek nek,  hogy
ta lál koz za nak  az  őket  ke re ső
Is ten nel.

g De ák Lász ló

Ri bár Já nos: Is ten ke re sők és ké -
tel ke dők ká té ja. (Élő Víz fü ze tek
7.) Szer kesz tet te Sze ve ré nyi Já -

nos. Ki ad ta az Evan gé li kus Misszi ói
Köz pont – Ma gyar Evan gé li kus Rá -
dió misszió és az Evan gé li kus Bel -
misszi ói Ba rá ti Egye sü let (EB BE).
Bu da pest, 2013. Meg ren del he tő: Evan -
gé li kus Misszi ói Köz pont, 1164 Bu da -
pest, Bat thyá ny Ilo na u. 38–40.
Tel./fax: 06-1/400-3057, e-mail: ev -
mis@lu the ran.hu

Egy bá tor könyv – sok új don ság gal
Ri bár Já nos: Is ten ke re sők és ké tel ke dők ká té ja

b „Vannakistenkeresők!”EzzelafelkiáltássalkezdődikRi bár Já nos hi-
ánypótlókönyve,azIs ten ke re sők és ké tel ke dők ká té ja. Igen,igazavan
egyházunknyugalmazottesperesének,valóbanvannakistenkeresőem-
berek.Talánmégcsakatemplomajtóelőttállnak,talánmárcsend-
benottülnekagyülekezetiteremhátsósoraiban,demindenképpen
köztünkélnek,svár nak ar ra, hogy meg szó lít suk őket!Várnakarra,hogy
valakifeleljenakérdéseikre,hogyvalakiközellépjenhozzájuk,sbe-
szélgessenvelükafélelmeikről,kételyeikről.Ezakönyvnemmás,mint
egy–szeretetteljes,tanító,őszintesazigeüzenetétamaihelyzetben
megszólaltató–lépésfeléjük.

„El tö röl te a kö ve te lé sé vel min ket ter -
he lő adós le ve let, amely min ket vá dolt,
el tá vo lí tot ta azt az út ból, oda sze gez -
ve a ke reszt fá ra.” (Kol 2,14)
Más fél év vel ez előtt na gyon szo -

mo rú hír ről ér te sül tünk. Egy fi a tal
mis kol ci test vér pár – ti zen hét, il let -
ve ti zen nyolc éve sek – el vesz tet te a
szü le it. Édes any juk sú lyos be teg ség -
ben hunyt el, édes ap juk pe dig tra gi -
kus au tó bal eset ál do za ta lett. Jó ide -
ig úgy tűnt, hogy a fi a ta lok ma guk -
ra ma rad nak eb ben a na gyon ne héz
hely zet ben. Lel ki trau má ju kat még az
is  sú lyos bí tot ta,  hogy  tel je sen  bi -
zony ta lan ná  vált  a  lak ha tá suk,  és
re á lis le he tő sé ge volt an nak is, hogy
az ut cá ra ke rül nek, mi vel a meg örö -
költ la ká son többmil li ós hi tel tar to zás
volt.
Töb ben össze fog tak azért, hogy va -

la mi lyen mó don se gít se nek en nek a

két fi a tal nak. Je len tős se gít sé get kap -
tak dr. Kri za Ákos tól,Mis kolc me gyei
jo gú  vá ros  pol gár mes te ré től,  aki
igye ke zett eb ben a hely zet ben fel ka -
rol ni őket. Ha son ló tá mo ga tás ér ke -
zett még sok ma gán sze mély től, in téz -
mény től és a Mis kol ci Evan gé li kus
Egy ház köz ség IHS (In His Steps) el -
ne ve zé sű, új ge ne rá ci ós di cső í tő ze -
ne ka rá tól is. 
A  ze ne kar  ve ze tő jé vel,  Bod nár

Ba lázzsal meg be szél ve  vál lal tuk,
hogy jó té kony sá gi kon cer tet szer ve -
zünk, és en nek be vé te lé vel tá mo gat -
juk a két fi a talt. A kon cert re ez év
már ci us 29-én, szom ba ton dél után
ke rült sor a Lé vay Jó zsef Re for má tus
Gim ná zi um tor na ter mé ben. A kon -
cert be vé te le több mint há rom száz -
ezer fo rint volt. 
Az el múlt he tek ben foly ta tó dott az

ado mány gyűj tés, és a vá ros ve ze té -

se meg ál la po dott a hi te le ző bank kal.
En nek ered mé nye ként áp ri lis 14-én
a mis kol ci vá ros há zán a pol gár mes -
ter át ad ta a vá ros és a tá mo ga tók ne -
vé ben azt az ok ira tot, mely iga zol ja,
hogy a Fa ze kas test vér pár nak min den
tar to zá sa ki van fi zet ve. 
A Szent írást ol vas va könnyen ön -

ma gunk ra is mer he tünk. A sze re tő Is -
ten nem hagy min ket sem ma gunk -
ra. El küld te Jé zust eb be a vi lág ba, aki
vál lal ta em be ri mi vol tun kat és bű ne -
ink bün te té sét is. Ke let ke zett tar to -
zá sun kat, adós le ve lün ket ha lá lá val a
ke resz ten fi zet te ki és tö röl te el. Le -
gyen ezért há la és di cső ség Is ten nek!
Kö szön jük, hogy az ő nyom do ka in
jár va a mis kol ci In His Steps ze ne kar
is esz köz le he tett a két fi a tal ban ki
adós le ve lé nek az el tör lé sé ben.

g Sán dor Fri gyes lel kész
(Miskolc)

Kifizetve

A nyolc van négy éves bap tis ta köl tő, Ve nyer csán Lász ló éle -
te Tót kom ló son in dult, ma Szé kes fe hér vá ron él. 
Ahogy nö vek szik élet éve i nek szá ma, úgy rö vi dül nek a

ver sek, ame lyek ben tö mö rít ve ad ja át gon do la ta it az ol va -
sók nak. A tö mör fo gal ma zás – mint egy gon do lat esszen -
cia – kon cent rált igaz sá go kat tár az ol va só elé. Ezek a gon -
do lat sű rít mé nyek evan gé li u mi üze ne te ket hor doz nak, és
nem csak pon tos le nyo ma tát ad ják a köl tő lel ki sé gé nek, ha -
nem ké pe sek ol va só it a min den na pi élet szi kár mo no ton -
sá gá ból ki zök kent ve lel ki tar ta lom mal fel üdí te ni. 
Szá mos kö te te, ame lyet a Szé kes fe hér vá ri Vö rös mar ty

Tár sa ság és a Bap tis ta Ki adó je len te tett meg, Ve nyer csán
Lász ló iro da lom irán ti el kö te le zett sé gét bi zo nyít ja.

g Ma ro si Nagy La jos

Ve nyer csán Lász ló 

Har mad na pon
Szik lák ha sad tak, ren gett a föld,
élet re tá madt fel a meg ölt –
mert erő sebb a ha lál nál az Élet
min den, min den, ahogy ír va van, úgy lett:
gyü mölccsé érett is te ni ígé ret,
s zász la ja len gett a győz tes Igé nek.

nyug dí jas lel kész csa lá dok össze jö ve te le
A nyug dí jas lel kész csa lá dok szo ká sos össze jö ve te lét a De ák té ren má -
jus 2-án, pén te ken fél 10-kor tart juk. Meg hall gat juk Ma do csai Mik lósmeg -
em lé ke zé sét dr. Be nes Mik lós vá ri se géd lel kész ről és Tar Ka ta elő adá sát
A zsi dó pás ka va cso ra li tur gi á já nak Jé zus ra mu ta tó elő je lei cím mel.

H i r d e T é s



Add hoz zá Jó zsef test vé re i nek szá má hoz a csa pá sok szá -
mát. 
Eh hez add hoz zá azt a szá mot, ahány nap alatt te rem -

tet te Is ten a vi lá got. 
Oszd el Nóé fi a i nak a szá má val. 
Add hoz zá a ta nít vá nyok szá mát. 
Az ered ményt szo rozd meg Ádám és Éva fi a i nak a szá -

má val. 
Vond ki be lő le azt a szá mot, ahány na pig öm lött az eső

az özön víz ide jén. 
Add hoz zá Ze be de us fi a i nak a szá mát. 
Ezt szo rozd meg az evan gé li u mok szá má val. 
Oszd el Lá bán lá nya i nak a szá má val. 
Add hoz zá azt a szá mot, ahány évet a víz part ján el -

töl tött a bet hes dai be teg a gyó gyu lás ra vár va. 
Vond ki be lő le a fá raó ál ma i nak a két sze re sét. 
Az ered ményt oszd el Pé ter ta ga dá sa i nak a szá má val. 
Add hoz zá az egyip to mi szűk esz ten dők szá mát. 
Vond ki az ered mény ből azt a szá mot, ahány meg gyó -

gyí tott  lep rás  vissza ment  Jé zus hoz  meg kö szön ni  a
cso dát. 
Az így ka pott ered ményt oszd el a kőtáblákon szereplő

pa ran cso la tok szá má val.

Írdanégyzetbeavégeredményt!

1.
Ami kor Jé zus egy szer Ka per na um -
ban járt a ta nít vá nya i val, és be ment
a temp lom ba, oda men tek Pé ter hez
azok, akik a temp lom adót szed ték.
Meg kér dez ték tő le:
– A ti mes te re tek nem fi zet temp -

lom adót?
– De igen – fe lel te a meg kér de zett.
Jé zus is hal lot ta ezt, és ami kor új ra

ma guk ban vol tak, így for dult Pé ter hez:
– Mit gon dolsz,  a  föl di ki rá lyok

kik től szed nek adót: a sa ját gye re ke -
ik től vagy az ide ge nek től?
– Az ide ge nek től – hang zott a fe -

le let.
– Ak kor a fi ak  sza ba dok, vagy is

nincs ilyen kö te le zett sé gük – mond -
ta Jé zus. 
Ar ra utalt ez zel, hogy mi vel ő Is -

ten Fia, rá sok olyan val lá si sza bály
nem vo nat ko zik, amely az em be rek -
re igen. De így foly tat ta:
– Ne bot rán koz tas suk meg az adó -

sze dő ket! Menj a ten ger hez, vesd be
a hor got, és fogd ki az el ső ha lat, amely
rá akad!  Ami kor  fel nyi tod  a  szá ját,
ta lálsz ben ne egy ezüst pénzt. Vedd ki,
és add oda ne kik ér tem és ér ted!
Min den úgy tör tént, ahogy Jé zus

mond ta.

MelyikhalatfogjakiPéter?

Pé ter
b MostindulóötrészessorozatunkbanJézusegyiktanítványának,Pé-
ternekazéletébőlidézünkfeleseményeket.Mindegyiktörténethez
egy-egyrejtvényistartozik.Ahelyesmegfejtéseketösszegyűjtve,mind
azötötegyüttküldjétekelszerkesztőségünkcímére(1085Budapest,
Üllőiút24.).Aborítékraírjátokrá:Gyermekvár.
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Ezt a kis rág csá lót min den gye rek is -
me ri,  ha  nem  lát ta,  ak kor  hal lott
ró la. Em be ri köz ve tí tés sel szin te az
egész vi lá gon el ter jedt, ott van pél -
dá ul a sark kö ri ku ta tó ál lo má so kon is.
A há zi egér úgy ne ve zett nagy csa -

lá dok ban él, az egyes ál la tok sza guk -
ról is me rik fel egy mást. Ge ne rá ci ók
él he tik le éle tü ket egyet len kam rá ban,
pin cé ben, is tál ló ban anél kül, hogy he -
gyes or rocs ká ju kat akár egy szer is ki -
dug ták vol na on nan.
Hi he tet le nül sza po rák: a nős té nyek

éven te  nyolc-tíz  al ka lom mal  el le -
nek, egy szer re négy-nyolc, de akár ti -
zen két fi ó ká juk is le het. Ezek pa pír -
ból és rongy da rab kák ból ap ró ra rá -
gott pu ha fé szek ben pi hen nek, csu -
pa szok, zárt sze mű ek, de gyor san fej -
lőd nek, és két hó na po san már ma guk
is sza po rod hat nak.
A há zi egér min den evő. Nö vé nyi

és ál la ti ere de tű táp lá lé kot egy aránt

fo gyaszt,  és  min dent  meg rág csál,
ami hez csak hoz zá fér het. Az em be -
ri táp lá lék rág csá lá sá val, szennye zé -
sé vel sok kárt okoz hat. Ked ven ce a
sajt, a sza lon na, a dió, a pad lá son lyu -
kat  rág  a  ga bo nás zsá kok  ol da lá ba,
sze re ti a gyü möl csöt, a ke nye ret – tu -
laj don kép pen min dent, amit mi, em -
be rek is sze re tünk.
Ügye sen kú szik, akár fél mé ter ma -

gas ra is fel ug rik.
So kan fél nek az egerektől, utál ják

őket, pe dig ha kár te vé se ik től el te kin -
tünk, ér de kes élet mó dú és na gyon
he lyes  ál la tok.  Gyer mek ko rom ból
em lék szem egy nagy, vá lyog ból épült
tyúk ház ra, ahol na gyon sok egér is la -
kott. Ha be lép tem, már érez tem a jel -
leg ze tes „egér sza got”, az ál la tok vi ze -
le té nek il la tát. Min de nütt sö tét let tek
a vá lyog fal ba fúrt la ká sok be já ra tai.
A há zi egér fő leg éj sza ka te vé keny,

de  csen des  he lyen  –  ilyen  volt  a
tyúk ház is – nap pal is elő bú jik. Né -
ha  le ül tem a  sa rok ba,  és fi gyel tem
őket. Elő ször csak a fe jü ket dug ták ki
a lyuk ból, szi ma tol tak, az tán ku tat -
ni kezd tek ma gok után. A moz du lat -
lan em be ri ala kot nem is mer ték fel. 

Egy al ka lom mal sajt da ra bot tet tem
a föld re. Alig bújt ki az el ső egér, már -
is meg érez te a csá bí tó il la tot. Hossza -
san szi ma tolt, az tán las san, gya na -
kod va meg in dult fe lé je. Csak mi u tán
több ször,  egy re  szű kü lő  kö rök ben
kör be jár ta, ha ra pott be le, de ak kor
olyan bol do gan és gyor san rág csált,
hogy per cek alatt még a mor zsá it is
el tün tet te.

g Sch midt Egon

kér dé sek
1. Mit gon dolsz, mi lyen sú lyú egy há -
zi egér?
2. Hány évig él?
3. Mely ál la tok az el len sé gei?

Há zi egér

Szerkesztette: Boda Zsuzsa

me Sélnek aZ áll atok

Vá la szok: 1. 15–30 gramm; 2. egy-két,
eset leg há rom évig; 3. macs ka, ku vik,
gyöngy ba goly.
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(Meg ol dás – soronként olvasva: 
11 + 10 = 21 21 + 6 = 27 27 : 3 = 9 
9 + 12 = 21 21 × 2 = 42 42 – 40 = 2 
2 + 2 = 4 4 × 4 = 16 16 : 2 = 8 
8 + 38 = 46 46 – 4 = 42 42 : 3 = 14 
14 + 7 = 21 21 – 1 = 20 20 : 10 = 2)

A ta ní tó né ni kér de zi:
– Gye re kek, ki tud ja, ho gyan ju -

tunk tisz ta ivó víz hez?
Mó ric ka je lent ke zik:
– Me rí tünk a fo lyó ból egy po hár

vi zet, és jól meg mos suk.

* * *

– Pe ti ke, már megint el kés tél! Mi
en nek az oka?
– Ta nár úr, a köz le ke dé si táb lák.
– Na, ne ne vet tess már! Hogy le -

het ne a ké sé sed oka egy táb la?!
– Úgy, hogy az volt rá ír va: „Vi gyá -

zat, is ko la! Las síts!”

* * *

Ma gyar órán  a  ta ní tó né ni  Jó zsi kát
kor hol ja:
– Jó zsi ka, a ku tyád ról írt fo gal ma -

zá sod szó sze rint meg egye zik a test -
vé re dé vel.
– Igen, ta ní tó né ni, mert ugyan ar -

ról a ku tyá ról szól.

* * *

– Mi kor űz ték ki Ádá mot és Évát
a pa ra di csom ból?
– Ősszel.
– Mi ért pont ősszel?
– Mert az al ma ősszel érik.

* * *

– Pis ti ke, ki volt I. And rás ap ja?
– Nul la dik And rás.

* * *

– Az én kis fi am rend kí vü li gye rek,
te le van ere de ti öt le tek kel. Ugye, ta -
nár úr?
– Ó, igen. Kü lö nö sen, ami a he -

lyes írást il le ti…

Hum or Z Sák
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b AzangolokáltalcsakDowning
Street10.-kéntemlegetettlon-
donirezidenciájánDa vid Ca me -
ron britminiszterelnökanagy-
hételejénfogadástadott.Meg-
nyilatkozásávalezalkalommalis
sokakat meglepett. Személyes
és egyben kritikus hangvételű
beszédétvideóraisrögzítették,
majd„húsvétiüzenetként”köz-
vetítették.

Az Egye sült Ki rály ság kor mány fő jé -
nek sza va i ból nem hi ány zott a tár sa -
da lom kri ti ka és a Bib lia tör té ne lem -
for má ló sze re pé nek ér té ke lé se sem.
El ső sor ban azo kat az ál la mo kat bí rál -
ta, ame lyek ben a ke resz tyé ne ket ül dö -
zik. „Ma az a hely zet, hogy hi tünk a
leg in kább ül dö zött val lás” – mond ta.
A Kon zer va tív Pár tot is ve ze tő po li -
ti kus azt is vi lá gos sá tet te, hogy a val -
lás sza bad ság ból  min den ki nek,  más
val lá sok hí ve i nek is egyen lő mér ték -
ben kell ré sze sül ni ük. Nagy-Bri tan ni -
á nak nem zet kö zi leg még töb bet kell
ten nie eb ben a te kin tet ben. 
A  fo ga dá son  je len  volt Wil li am

Ha gue kül ügy mi nisz ter és Saye e da
War si bá ró nő, val lás- és te le pü lés ügyi
mi nisz ter he lyet tes,  s  mind ket ten

osz tot ták  a  mi nisz ter el nök  ab bé li
vé le mé nyét, hogy a val lá si ter mé sze -
tű ül dö zés el len a le he tő leg ha tá ro -
zot tab ban fel kell lép ni. 

Sze mé lyes han gon 
a ke resz tyén hit ről és hit élet ről
A brit kor mány fő sze mé lyes han gon
szólt ar ról, hogy büsz ke ke resz tyén hi -
té re s ar ra, hogy gyer me kei egy há zi is -
ko lá ba jár nak. Ő ma ga pe dig ami kor
csak  te he ti, min den má so dik hé ten
részt vesz a Szent Má ria ang li kán ka -
ted rá lis reg ge li áhí ta tán. Ezek je len tik
szá má ra a leg bé ké sebb pil la na to kat, és
bi zo nyos lel ki ve ze tést, tá jé ko zó dást
is nyúj ta nak. Úgy lát ja, hogy a brit tár -
sa da lom ban a hit  sze re pét új ra kell
gon dol ni, és meg kell erő sí te ni. „Büsz -
ke va gyok ar ra, hogy ke resz tyén or szág
va gyunk, és nem sza bad rös tell nünk
ezt ki is mon da ni” – tet te hoz zá.
Hús vét je len tő sé gé ről Da vid Ca -

me ron el mond ta: ez a leg je len tő sebb
dá tum a ke resz tyén nap tár ban, nem -
csak Ang li á ban, ha nem szer te a vi lá -

gon. Az el múlt hó nap ban a mi nisz -
ter el nök  Je ru zsá lem ben  és  Bet le -
hem ben járt, s nagy ha tás sal volt rá,
hogy ott le he tett, ahol Jé zus szü le tett,
élt és meg halt. „Ezek je len tős he lyek,
ahol a tör té nel münk kez dő dött” – ál -
la pí tot ta meg.

a hit sze re pe az or szág 
ál la po tá nak ja ví tá sá ban
A ke resz tyén ség a szí vet, a fe le ba rá ti
sze re tetet je len ti, amely nek Ang li á -
ban ki vált kép pen jó gyü möl csei te -
rem tek, leg utóbb pél dá ul a bör tön -
pasz to rá ci ó ban. De a ke resz tyén szo -
li da ri tás meg mu tat ko zott az el múlt
hó na pok tom bo ló vi ha rai so rán is. A
Som er set től Sur reyig, Ox ford tól De -
vo nig tom bo ló ára dá sok ban a gyü le -
ke ze tek ki nyi tot ták a temp lo mo kat az
ott ho na i kat el hagy ni kény sze rül tek
előtt. A lel ké szek kö zül so kan csó na -
kok kal jár ták a vi dé ket, „ár ví zi ha jó -
sok ká”  vál toz tak,  hogy  ment sék  a
ment he tőt, s őriz zék az ára dás elől el -
me ne kül tek ja va it. 

Ám Ca me ron mi nisz ter el nök nem
hall gat ta el kri ti ká ját sem a bü rok rá -
cia  vad haj tá sa it  il le tő en,  ame lyek
nem csak a po li ti kát és a köz igaz ga -
tást, de az egy há za kat is kez dik el lep -
ni. Ép pen ezért az in téz mé nyek nek is
több  evan gé li um ra  len ne  szük sé -
gük. „Több hit kell ah hoz, hogy el jus -
sunk az em be rek hez, és ja vít sunk éle -
tü kön. Hit kell ah hoz, hogy az or szág
lel ki, fi zi kai és er köl csi ál la po ta in is
ja vít has sunk” – ma gya ráz ta. 

ami ne künk a ká ro li-bib lia, 
az a bri tek nek a king james
Ko ráb ban az Egye sült Ki rály ság mi -
nisz ter el nö ke nyíl tan szólt ar ról, hogy
a jó négy száz éve ké szült King James-
fé le Bib lia (ha son ló an a mi Ká ro li-for -
dí tá sunk hoz – B. L.) nem zet for má ló
erő vé vált a szi get or szág éle té ben. A
po li ti kai  fej lő dést  és  a  de mok rá cia
meg ala po zá sát  is  je len tős  mér ték -
ben se gí tet te. Hi szen a Bib lia su gall -
ta azt a né ze tet, hogy Is ten te remt mé -
nye ként min den em ber egyen lő, és

azo nos  em be ri  mél tó sá ga  van.  A
mo dern ál lam élet meg te rem té sé ben
is nagy  se gít sé gük re volt a bri tek nek
a Szent írás a szo ci á lis és de mok ra ti -
kus gon dol ko dás ösz tön zé sé vel. 
Ca me ron sze rint a bri tek jel leg ze -

tes tu laj don sá ga i nak – így a fe le lős ség -
tu dat nak,  a  szor ga lom nak,  a  pu ri -
tán ság nak, a gon dos ko dás nak és sze -
re tet nek – a meg gyö ke re se dé sé ben is
a Bib li áé a fő sze rep. Ve szé lyes nek lát -
ja ugyan ak kor a sem le ges vagy kö zöm -
bös ma ga tar tást, mert  ez  az  or szág
mo rá lis meg gyen gü lé sé hez ve zet het. 
A po li ti ká nak so ha nem sza bad ki -

ját sza nia a val lá si kár tyát – fi gyel mez -
te tett Ca me ron.  „Egyet len párt nak
sincs for ró drót ja az Úr is ten hez” – ezt
szük sé ges min dig min den ki nek szem
előtt tar ta nia. De az is igaz, hogy sen -
ki nek sincs jo ga a hit je len tő sé gét két -
ség be von ni vagy ta gad ni. 
Hús vét ra  elő re te kin tő  be szé dé -

ben és vi deo üze ne té ben a szi get or -
szág el ső szá mú po li ti kai ve ze tő je an -
nak  a meg győ ző dé sé nek  is  han got
adott, hogy az evan gé li um hir de té -
se és az evan gé li um ból táp lál ko zó lel -
ke sü lés  ké pes  lesz  ar ra,  hogy  az
egész vi lá got – be le ért ve Ang li át – él -
he tőbb hellyé for mál ja. 

g Dr. bé ke fi La jos

»bÜSZ k e va g yok ar r a , Ho g y k e re SZ t yén va g yok …«

Fo ga dás a Dow ning Streeten

Egy há zunk lel ké szei, püs pö kei kö zül
töb ben érez tek el hí vást arra, hogy az
iro da lom esz kö ze it is fel hasz nál ják az
em be ri lel kek, szí vek ne me sí té sé re.
Dr. Fa bi ny Ta más nagy elő dö ket –
Sztá ray Mi hályt, Bor nem isza Pé tert,
Kis Já nost, Szé kács Jó zse fet, Ko vács
Sán dort, Ka pi Bé lát – kö vet ve nem
csak  lel kész ként,  püs pök ként  él  az
Úr tól ka pott adott sá ga i val, s az új kö -
rül mé nyek hez iga zod va az írott saj -
tó mel lett az elekt ro ni kus mé di á ban
is köz li írá sait.
Gyö ke re it ku tat va nagy tá vol sá got

kell be fut nunk ah hoz, hogy ke let ről
– az er dé lyi szász apai ősök től – a
nyu ga ti, ke me nes al jai ma gyar anyai
elő dö kig el jus sunk. Ere ik ben mind -
két ágon ne me si vér is csör ge de zett.
Az apai ág múlt já ba te kint ve áro ni
csa lád ra le lünk, amely a 18. szá zad vé -
gén bú vó pa tak ként el tűnt, hogy egy
idő re pol gá ri fog lal ko zá sok vi se lő i nek
ad jon te ret. Ám a 20. szá zad kö ze pén
is mét meg je lent, s már a má so dik ge -
ne rá ció kö ve ti az ősök hi va tá sát.
Fa bi ny Ta más 1959. feb ru ár 5-én

szü le tett Bu da pes ten. Édes ap ja, dr.
Fa bi ny Ti bor evan gé li kus  lel kész,
egy ház tör té nész  s  az  Evan gé li kus
Teo ló gi ai  Aka dé mia  ta ná ra  volt.
Édes any ja,  Sa ródy Va lé ria ta ní tó -
nő ként – há rom gyer me ket ne vel ve
– osz to zott a fér jük hi va tá sát át élő lel -
kész fe le sé gek sor sá ban.
Nős (1991), fe le sé ge Fa bi ny (Bén -

dek) Ka ta lin kö zép is ko lai ta nár. Há -
rom gyer me kük van: Blan ka (1994),
Már ton (1996) és Luj za (2005).
Az ál ta lá nos is ko lát Mis kol con és

Bu da pes ten  vé gez te.  A  bu da pesti
Ve res  Pál né  Gim ná zi um ban  tett
érett sé gi vizs gát. Lel ké szi ok le ve lét az
Evan gé li kus  Teo ló gi ai  Aka dé mi án
sze rez te. D. Kál dy Zol tán avat ta lel -
késszé 1982-ben.
Poszt gra du á lis ta nul má nyo kat foly -

ta tott Er langen ben (1984–1985, 1993–
1994, 1997–1998), va la mint Chi ca gó -
ban (1985–1986). Teo ló gi ai dok to ri fo -
ko za tot Er langen ben  szer zett  1998-
ban.  Ha bi li tá ci ós  dol go za tát  2005-
ben véd te meg a Deb re ce ni Re for má -
tus Hit tu do má nyi Egye te men.
El lent mon dá sok kal teli idő szak ban

kezd te pá lyá ját. Az egy ház lel kész hi -
ánnyal  küz dött.  A  klasszi kus  fa lu si
gyü le ke ze tek lé lek szá ma csök kent, a vá -
ro si  kö zös sé ge ket  még  nem  „ta lál ta
meg” a fal vak ból el köl tö zött fi a ta lok zö -
me. Fa lun üre se dő temp lo mok, a ki sebb
vá ro sok ban pe dig ima há zak ban tar tott
is ten tisz te le tek jel le mez ték a kort. 
El ső szol gá lati évei a So mogy-Za lai

Egy ház me gyé hez  kö tik.  A  Ba la ton

dé li part já val érint ke ző Kül ső-So mogy
ke le ti csücs ké ben há rom gyü le ke zet és
a  hoz zá juk  tar to zó  szór vány he lyek
evan gé li ku sa i nak gon do zá sá ra ka pott
meg bí zást püs pö ké től 1982 szep tem -
be ré ben. Más ki hí vást je len tett a fi a -
tal se géd lel kész szá má ra a 18. szá -
zad el ső fe lé ben ala kult, né met
ere de tű köt csei, mást a két -
száz év vel fi a ta labb sió fo ki
anya egy ház és megint mást
a  haj da ni misszi ói  köz -
pont, Ba la ton szár szó fi -
li a kén t va ló ve ze té se. Szol -
gá la ta gyü möl cse ként – be le ért -
ve a kül föl di  tá vol lé té ben őt
he lyet te sí tő  Sza bó Vil mos és
fe le sé ge, Pi ri Zsu zsan na, va la mint
Jó zsa Már tonmun kál ko dá sát is – fel -
pezs dült a gyü le ke ze ti élet. 
Sió fo ki kö tő dé sé nek és Jó zsa Már -

ton temp lom épí tő lel kész irán ti tisz -
te le té nek a …hogy né ki szent há zat
építs… cí mű  köny vé vel  (1990),  a
Köt csé hez va ló von zal má nak pe dig
a  Köt cse mo nog rá fi á ja cí mű  gyűj -
temény ben (1996) meg je lent gyü le -
ke zet tör té ne ti mun ká já val – A köt -
csei evan gé li kus gyü le ke zet tör té ne te
1730–1993 – adta ta nú je lét. 
So mogy ból Bu da pest re, a kő bá nyai

egy ház köz ség be ke rült, ahol né hány
hó nap után a gyü le ke zet lel ké szé nek
vá lasz tot ta. Pa ró ku si szol gá la ta (1987–
2000) ti zen há rom évet ölel fel.
Az  Evan gé li kus  Hit tu do má nyi

Egye tem  Új szö vet sé gi  Tan szé kén
már 1989-ben óra adó volt, majd ta -
nár se géd ként,  ad junk tus ként,  do -
cens ként, vé gül tan szék ve ze tő egye -
te mi ta nár ként dol go zott fő ál lás ban.

A köz tár sa sá gi el nök 2005-ben ne -
vez te ki egye te mi ta nár nak. Köz ben
hit ok ta tó ként ta ní tott az új ra ala kult
fa so ri gim ná zi um ban is.
Az Észa ki Evan gé li kus Egy ház ke -

rü let  2005  no vem be ré ben  püs pö -
ké vé vá lasz tot ta. Hi va ta lá ba Itt zés Já -
nos el nök-püs pök ik tat ta be 2006 ta -
va szán a mis kol ci evan gé li kus temp -
lom ban, amely ben ko ráb ban édes ap -

ja is szol gált. 2010
jú li u sá tól újabb tiszt sé get is be tölt: a
stutt gar ti nagy gyű lé sen a Lu the rá nus
Vi lág szö vet ség Kö zép- és Ke let-Eu -
ró pá ért fe le lős al el nö ké nek vá lasz tot -
ták. Több egy há zi és egy há zak kö zöt ti
bi zott ság tiszt ség vi se lő je.
Ott ho nos az elekt ro ni kus és az írott

saj tó ban egy aránt. A Du na Te le ví zió
kül ső  mun ka tár sa ként  szer kesz tett
val lá si mű so ro kat 1996 és 2006 kö zött,
és az óta is több egy há zi tár gyú mű sor
ve ze tő je vagy részt ve vő je a köz szol gá -
la ti te le ví zi ó ban és a Ma gyar Rá di ó ban.
A Du na Tv-ben – 2012-től – mo de rá -
to ra a Vi lág-Né zet so ro zat Püs pök ke -
nyér cí mű ha vi mű so rá nak. 

* * *

•  Nyom ta tás ban  meg je lent  írá sai:
Nézz föl! (1988, Te kus né Sza bó Izá val
kö zö sen);  …hogy né ki szent há zat
építs… – Jó zsa Már ton és a sió fo ki
temp lom (1990); Sem ma gas ság, sem
mély ség… – Ke ken And rás élet re gé -
nye (1992); Erzähl te Dra men (2000);
Aj tó rés nyi zsol tár (2001); Ke reszt fo -
gan tyú nél kül (2013).
•  Szer kesz tő ként  vagy  társ szer -

kesz tő ként vég zett mun kái: Csepp a
ten ger ben – Evan gé li kus el be szé lők
(1988); Ta nít vá nyok – Ta nít vá nyai
kö szön tik a 85 éves Prőh le Ká roly pro -
fesszort, aki – ve lünk együtt – ma ga
is ta nít vány (1996); Köt cse mo nog rá -
fi á ja – A köt csei evan gé li kus gyü le ke -
zet tör té ne te 1730–1993 (1996); Nem
vol tam egye dül I–II. – Be szél ge té sek
az evan gé li kus kö zel múlt ról (1999); Is -
ten em be re – Tú róczy Zol tán evan -
gé li kus püs pök (2002); Het ven öt ko -
rinthu si szó – A 75 éves Cser há ti Sán -
dor pro fesszor kö szön té se (2005).
• Kü lön bö ző írá sa it (cik ke it, ta nul -

má nya it,  ige hir de té se it)  1978  óta
köz li az Evan gé li kus Élet, a Di a ko -

nia, a Cre do, a Con fes sio,
a  Pro tes táns Szem le, az

Erős Vár, az  Úti társ, a
Theo lo gi ai Szem le, a ProPer

– Pro tes táns Tár sa da lom -
tu do má nyi Pe ri o di ka, de kü -

lön fé le  gyü le ke zeti
hír le ve lek ben  is
ol vas ha tók. Több
mun ká ja  je lent
meg a Gyü le ke zet -

pe da gó gi ai Fü ze tek -
ben, a  Vissz hang, a

Hul lám hossz cí mű kö -
te tek ben, va la mint an -
gol,  né met,  szlo vák  és
orosz nyel vű val lá si ki ad -
vá nyok ban.
• A Du na Te le ví zió több

is me ret ter jesz tő  és  do ku men tum -
film jét  su gá roz ta.  Fil met  ké szí tett
pél dá ul a re for má ci ó ról, Lu ther ről,
Me lanch thon ról, Bó ra Ka ta lin ról,
Al bert Schwe i tzer ről, Di et rich Bon -
hoef fer ről, Or dass La jos ról, Tú róczy
Zol tán ról, Bö röcz Sán dor ról, Csep re -
gi Bé lá ról, a jo han ni ta lo vag rend ről,
az Egy há zak Vi lág ta ná csá ról s a ro -
ma kö zös sé gek és az egy há zak kap -
cso la tá ról is. 
Al ko tói mun ká já nak el is me ré sét

több díj ta nú sít ja. Ki eme len dő a Ro -
ma kö zös sé gek és az egy há zak cí mű
film je, ame lyért 1999-ben az is me ret -
ter jesz tő film ka te gó ri á ban Ka me ra
Hun gá ria dí jat ka pott.

g Dr. Já ni Já nos

e vang élikuS g y ű j te mén yi SZ e mle

b Rovatunktavalykezdteközölniasomogy-zalailelkészalkotókpályájátbemutatósorozatot,amely Já ni
Já nos hamarosanmegjelenőantológiájábólközölrészleteket.EddigKu tas Kál mán, Ja kus Im re, Sár kány
And rás Ti bor, Sü me gi Ist ván, Sánt ha Ká roly pályájátismerhettükmeg.Ezekkelazírásokkalemléketigye-
keztünkállítaniazegykorilelkészköltőknek.Szerzőnkazonbannemcsupánamúlt,hanemajelenalko-
tóirólisírt,ezértasorozatkétkövetkezőközleményekortársszerzőkkelfoglalkozik.ElsőkéntFabiny Tamással.

Ket tős el hi va tott ság gal VI.
Vá lo ga tás so mogy-za lai evan gé li kus lel ké szek iro dal mi mun ká i ból

Fa bi ny Ta más Aj tó rés nyi zsol tár cí mű kö te té ben a ha gyo má nyos for mák kal
né mi leg sza kít va köz li gon do la ta it. Az aláb bi írás eb ből a könyv ből va ló.

1.zsoltár

Bol dog em ber az, aki nem vá lik zsar no kok talp nya ló já vá,
aki nem vesz részt kor rup ci ó ban és pa na má ban,
aki nem ko hol kon cep ci ós pe re ket,
nem is nyújt se gít sé get azok hoz,
ha nem az Úr hoz me ne kül,
egye dül tő le vár se gít sé get.
Olyan lesz, mint a fo lyó víz mel lé ül te tett fa,
amely ide jé ben meg ter mi gyü möl csét,
és nem her vad el lomb ja.
Nem így jár nak a bű nö sök:
a kis stí lű spic lik és a hi va tá sos be sú gók,
a ge rinc te le nek és a kö pö nyeg for ga tók:
ők olyan ná lesz nek, mint a poly va,
ame lyet szét szór a szél.
Mert is me ri az Úr az egye nes em ber út ját,
a két szí nű em ber út ja pe dig sem mi be vész.

tHe SauruS

Rovatgazda: Kovács Eleonóra
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Budavár,I.,Bécsikaputér de. 9. (úrv.) Balicza Iván; de. 10. (német, úrv.) Jo -
han nes Erlbruch; de. 11. (úrv.) Bence Imre; du. 6. Bölcskei Gusztáv re for má -
tus püspök; Fébé,II.,Hűvösvölgyiút193. de. fél 10.; Sarepta,II.,Modoriu.
6. de. 3/4 11. Sztojanovics András; Pesthidegkút,II.,Ördögároku.9. de. fél
10. (úrv.) Fodor Viktor; Csillaghegy–Békásmegyer,III.,Mezőu.12. de. 10.
Do náth László; Óbuda,III.,DévaiBíróM.tér de. 10. Bálintné Varsányi Vil -
ma; Újpest,IV.,LebstückM.u.36–38.de. 10. Solymár Péter Tamás; Deáktér,
V.,Deáktér4. de. 9. (úrv.) Cselovszky Ferenc; de. 11. (úrv., konfirmáció) Ge -
rő fi né dr. Brebovszky Éva; du. 6. (orgonazenés áhítat) Gáncs Péter; Fasor,VII.,
Városligetifasor17. de. fél 10. (angol nyelvű, úrv.); de. 11. (úrv.) Wolf ram Hoff -
mann; Józsefváros,VIII.,Üllőiút24.de. fél 11. Gombkötő Beá ta; VIII.,Rákóczi
út57/a de. 10. (szlovák) Gulácsiné Fabulya Hilda; VIII.,KarácsonyS.u.31–
33. de. 9. Gombkötő Beáta; Ferencváros,IX.,Gátu.2.(katolikustemplom)
de. 11. (úrv., énekes liturgia) Koczor Tamás, li turgus: Mun tag Lőrinc; Kőbánya,
X.,Kápolnau.14. de. 10. Benkóczy Péter; Kelenföld,XI.,Bocskaiút10. de.
8. (úrv.) dr. Blázy Árpádné; de. fél 11. (úrv.) dr. Blázy Ár pád né; du. 6. (vespera)
Schu lek Mátyás; XI.,Németvölgyiút138.de. 9. (úrv.) Ko vács Viktor; XI.,Egye-
temiésfőiskolaigyülekezet,Magyartudósokkrt.3.du. 6. (taizéi ima) Szántó
Eni kő; Budagyöngye,XII.,SzilágyiE.fasor24. de. 9. (úrv.) Bencéné Szabó
Már ta; Budahegyvidék,XII.,KékGolyóu.17. de. 10. (úrv.) Keczkó Szilvia;
Angyalföld,XIII.,KassákLajosu.22. de. 10. Chris ti an Sam raj in diai ta mil
lel kész; Zugló,XIV.,Lőcseiút32. de. 11. (úrv.) Tamásy Ta   más; XIV.Gyarmat
u.14. de. fél 10. Tamásy Tamás; Pestújhely,XV.,Templomtér de. 10. (úrv.)
Sza bó B. András; Rákospalota,XV.,Juhosu.28.(kistemplom)de. 10. Ponicsán
Er zsé bet; Rákosszentmihály,XVI.,Hősöktere10–11. de. 10. Börönte Már -
ta; Cinkota,XVI.,Rózsalevélu.46. de. fél 11. (úrv., kon fir má ció) Vető István;
Mátyásföld,XVI.,Prodámu.24. de. 9. Bá tovsz ky Gábor; Rákoskeresztúr,
XVII.,Pestiút111.de. fél 11. Johansson Kris ti i na; Pestszentlőrinc,XVIII.,Kos-
suthtér3. de. 10. Győri Gábor; Pestszentimre,XVIII.,Rákócziút83.(re-
formátustemplom) de. 8. Győri Gábor; Kispest,XIX.,Templomtér1. de.
10. Széll Bulcsú; XIX.,Hungáriaút37.de. 8. Széll Éva; Pesterzsébet,XX.,Ady
E.u.89. de. 10. Győri János Sámuel; Csepel,XXI.,Deáktér de. fél 11. Zó lyo -
mi Mátyás; Budafok,XXII.,Játéku.16. de. 10. Hokker Zsolt; Budakeszi,Fő
út155.(gyülekezetiterem)de. fél 10. dr. Lack ner né Puskás Sára; Budaörs,Sza-
badságút75.de. 10. Endreffy Gé za; Pilisvörösvár(reformátustemplom) du.
2. (úrv.). Összeállította: Balla Mária

H i r d e T é s

Ko per ni kusz óta tud juk, hogy koz mi -
kus kör nye ze tünk Nap kö zép pon tú, de
gon dol ko dás mó dunk az óta is (vál to zat -
la nul) em be ri,  föl di, geo cent ri kus. A
csil la gok tá vo li vi lá gá val kont raszt ban
(so kak nál per sze össz hang ban) a te -
rem tett vi lág szép sé ge it itt lel jük meg.
A geo ló gia és geo fi zi ka ered mé nye i nek

min den na pi nyelv re for dí tá sa, az át lag -
ér dek lő dő szint jén tör té nő be mu ta tá -
sa töb bek kö zött a té má val fog lal ko zó
mú ze u mok fel ada ta. Az alábbiak ban a
Ma gyar Föld ta ni és Geo fi zi kai In té zet
föld ta ni ki ál lí tá sát és Eöt vös Lo ránd-
em lék gyűj te mé nyét mu tat om be.
A föld ta ni ki ál lí tás or szá gos szin ten

a  leg na gyobb  té tel szá mú  geo ló gi ai
gyűj te mény. Lét re ho zá sát a Ma gyar Ál -
la mi  Föld ta ni  In té zet  fel ál lí tá sá val
egye tem ben Fe renc Jó zsef ren del te el
1869-ben.  A  ki ál lí tá si  anyag  öt  na -
gyobb te ma ti kus egy ség re bom lik. A
450 mil lió év em lé kei – Ma gyar or szág -
rólha zánk és a Kár pát-me den ce te rü -
le tén ta lál ha tó föld tör té ne ti em lé ke ket

mu tat ja be. A Múl tunk ról – A ma gyar
geo ló gia tör té ne té bőla tu do mány ág ha -
zai fej lő dé sé vel és ki emel ke dő tu dó sa -
i val  is mer te ti  meg  a  lá to ga tó kat.  A
Szép ség és ér ték – Ás vá nyok, ér cek
Ma gyar or szág ról, va la mint a Vi lá gí tó
ás vá nyok – A Che re py-gyűj te mény az
át adott  is me ret anyag  mel lett  a  lát -

vány  szem pont já ból  is  ra bul  ej tő. A
Tas ná di Ku bacs ka And rás-em lék ki ál -
lí tás fő sze rep lő je  a  ha zai  föld tu do -
má nyok  (és  ős lény tan)  ki emel ke dő
sze mé lyi sé ge (1902–1977), aki ről tud -
nunk kell, evan gé li kus ként ke resz tel -
ték, és édes ap ja a fa so ri gim ná zi um ban
ta ní tott ter mé szet raj zot. 
A föld ta ni ki ál lí tás kap csán nem le -

het meg fe led kez ni az épü let ről és az épí -
tész ről sem. A föld ta ni és geo fi zi kai in -
té zet Ste fá nia úti pa lo tá ja a sze cesszió
egyik leg szebb ha zai al ko tá sa, ter ve ző -
je, Lech ner Ödön a stí lus irány zat ta lán
leg ter mé ke nyebb al ko tó ja volt.
Az  Eöt vös  Lo ránd-em lék gyűj te -

mény ge rin cét  a  je les fi zi kus,  ta nár,

aka dé mi ai el nök, val lás- és köz ok ta tás -
ügyi mi nisz ter, bá ró Eöt vös Lo rándha -
gya té kát és mű sze re it be mu ta tó tár lat
ad ja. A gaz dag em lék anyag hasz ná lati
és be ren de zé si tár gya kat, ira to kat, le -
ve le ket tar tal maz, kor hű for má ban ki -
ál lít va. A mű sze rek so rá ban ott ta lál -
juk az el ső Eöt vös-in gát, a ho ri zon tá -

lis  va rio mé tert  1890-ből,
mely  a  ne héz sé gi  erő  irá -
nyá nak  vál to zá sa  mel lett
nagy sá gá nak ho ri zon tá lis irá -
nyú  vál to zá sát  is mér te,  és
amellyel az el ső te re pi mé rést
rá  egy  év re  a  Cell dö mölk
mel let ti Ság-he gyen vé gez -
ték. En nek to vább fej lesz tett
vál to za tát 1898-ból, az úgy -
ne ve zett ba la to ni in gát, mely
már er go nó mi ai szem pont -
ból egy be épí tett le ol va só be -
ren de zés sel ké szült. Eöt vös
1901-ben és 1903-ban ez zel
mért  a  Ba la ton  je gén,  és
1900-ban dí jat nyert a pá ri -
zsi vi lág ki ál lí tá son. 
A  ki ál lí tá si  anyag  má sik

két nagy te ma ti kus egy sé gét
az Eöt vös-in ga utá ni kor szak
geo fi zi kai ku ta tó esz kö ze i nek
mű sza ki gyűj te mé nye, va la -
mint a geo fi zi kai in té zet és a
ha zai  geo fi zi kai  ku ta tá sok

má so dik vi lág há bo rú utá ni te vé keny -
sé gé nek be mu ta tá sa je len ti.
A mú ze u mok lá to ga tá sa kap csán a

nyit va  tar tá suk  okoz hat ja  a  leg na -
gyobb prob lé mát. Saj ná la tos mó don
mind ket tő  csak mun ka na po kon  te -
kint he tő meg, de egy is ko lai szü net, egy
pi he nés re szánt pár na pos sza bad ság
le he tő vé te he ti min den ki szá má ra fel -
ke re sé sü ket. A föld ta ni ki ál lí tás (1143
Bu da pest,  Ste fá nia  út  14.)  leg alább
egy hét tel ko ráb bi elő ze tes be je lent ke -
zés után, az Eöt vös Lo ránd-em lék gyűj -
te mény (1145 Bu da pest, Co lum bus u.
17–23.) hét főn, szer dán és pén te ken
10–16 óra kö zött lá to gat ha tó.

g Re zsa bek Nán dor

Világító ásványok és balatoni inga
A Ma gyar Föld ta ni és Geo fi zi kai In té zet mú ze u ma i

épü let ener ge ti kai kor sze rű sí tés 
az evan gé li kus Hit tu do má nyi egye te men

Az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem több mint 190 mil lió fo rin tot nyert
az Új Szé che nyi terv Kör nye zet és ener gia ope ra tív prog ram já ban (KE -
OP). A tá mo ga tás le he tő vé te szi az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem
fű té s- és hasz ná la ti me leg víz-rend sze ré nek kor sze rű sí té sét, nap kol lek -
to ros rend szer ki ala kí tá sát, nap ele mek fel sze re lé sét, az épü le tek utó la -
gos kül ső hő szi ge te lé sét.
Az épü le tek ener ge ti kai té nye zői már nem meg fe le lők, fű tés- és hasz -

ná la ti me leg víz-rend sze rük nem tesz ele get a kor el vá rá sa i nak, nyí lás zá -
rói és fény for rá sai má ra el avul tak.
A pro jekt ke re té ben nap ele mes rend szert épí te nek ki, a fű tés- és hasz -

ná la ti me leg víz-rend szert  tel je sen  fel újít ják,  nap kol lek to rok kal  se gít ve
mű kö dé sü ket. Sor ke rül a hom lok zat utó la gos kül ső hő szi ge te lé sé re, va -
la mint a nyí lás zá rók cse ré jé re is. A ré gi vi lá gí tó tes te ket új, ener gia ta ka -
ré kos da ra bok ra cse ré lik.
A pro jekt el sőd le ges cél cso port ja az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye -

tem dol go zói és va la mennyi di ák ja. A pro jekt kör nye ze ti ha tás te rü le te
azon ban nem csak az érin tett in gat lan ra ter jed ki, ha nem az el ér ni kí vánt
in di ká tor ér té kek kel köz vet ve az egész or szág ener gia el lá tá sá nak biz ton -
sá gát és ver seny ké pes sé gét ja vít ja, a kör nye ze ti ál la pot meg őr zé sét ér -
dem ben szol gál ja.

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

Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem, 1141 Bu da pest, Ró zsa völ gyi köz 3.
te o lo gia@lu the ran.hu
te ol.lu the ran.hu • ujsz ec he nyi terv.gov.hu

fel hí vás az eHe 
dok to ri kép zésé re va ló je lent ke zés re

Az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem (EHE) Dok to ri Is ko lá ja fel vé telt hir -
det a 2014/2015-ös tan év től kez dő dő en PhD-kép zés re. A ki töl tött, alá írt je -
lent ke zé si la pot mel lék le te i vel együtt az EHE tit kár sá gá ra (1141 Bu da pest,
Ró zsa völ gyi köz 3.) kell el jut tat ni áp ri lis 30-ig. To váb bi in for má ci ó kért fordul -
jon az EHE tit kár sá gá hoz (e-mail: te o lo gia@lu the ran.hu, te le fon: 1/469-1050),
vagy lá to gas sa meg a dok to ri is ko la hon lap ját: goo.gl/4SvRg8
A sza bály za tok meg te kint he tők a kö vet ke ző cí men: goo.gl/duUJFA

női hét vé ge révfülöpön
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.
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Áp ri lis má so dik he té nek kedd je volt
az  utol só  nap,  ami kor  a Mic ro soft
még tá mo gat ta Win dows ne vű ope -
rá ci ós rend sze ré nek XP je lű vál to za -
tát. Áp ri lis 8-a után azon ban ma guk -
ra ma rad nak  azok,  akik  a  ti zen két
éves konst ruk ci ó ról még nem vál tot -
tak új ope rá ci ós rend szer re. 
Ez per sze nem je len ti azt, hogy a

szá mí tó gép ne mű köd ne to vább ra is
a meg szo kott mó don, mind össze az -
zal kell szá mol nunk, hogy a Win dows
XP-hez nem ké szül több mó do sí tás,
így a hi bá san mű kö dő ré szek vagy a
fel fe de zett se bez he tő sé gek már nem
lesz nek ja vít va, il let ve a fel hasz ná lói
prog ra mok újabb ver zi ói egy idő után
már nem fog nak fut ni raj ta. 
A  hely zet  meg érett  te hát  a  to -

vább lé pés re, ugyan ak kor aki ma  is
Win dows XP-t fut tat a gé pén, az va -
ló szí nű leg nem a leg újabb hard ver -
ele mek ből össze sze relt szá mí tó gé pet
bir to kol, így ne ki nem je lent va lós op -
ci ót, hogy a sok kal me mó ria- és tár -
hely igé nye sebb Win dows 8.1-re fris -
sít se a gé pét. 
Mi le het a meg ol dás?
Ki vá ló al ter na tí vát je lent het a ko ros

szá mí tó gé pek új ra élesz té sé re, ha egy
újabb ver zi ó jú Win dows he lyett va la -
me lyik nép sze rű Li nux-diszt ri bú ci ót
tesszük a gép re. Több oka is van en nek.
Az el ső, hogy egy re ke vés bé az ope rá -
ci ós rend szer ha tá roz za meg, hogy mi -
ként is hasz nál juk a szá mí tó gé pet. 
A leg töb ben bön gé szőt, szö veg szer -

kesz tőt és táb lá zat ke ze lőt hasz nál nak,
ezek  mel lett  cse ve gő prog ra mot  és
egy sze rűbb  al kal ma zá so kat,  mint
mond juk a szá mo ló gép vagy a jegy zet -
tömb. A bön gé szők kö zül a Fi re fox, a
Ch ro me és az Ope ra ugyan úgy el ér -

he tő Li nux alatt  is, és gya kor la ti lag
ezek ese té ben nin csen érez he tő kü -
lönb ség, hasz nál juk akár Win dowst
fut ta tó, akár li nu xos szá mí tó gé pen. Az
iro dai prog ra mok kö zül a Lib reOffice
vagy az Open Offi ce.org li nu xos vál to -
za ta szin tén tel je sen ugyan úgy hasz -
nál ha tó, mint Win dow son.
Op ti má lis eset ben szin te ész re sem

le het ne ven ni vál tást, de per sze a va -
ló ság ban ez azért nem ilyen egy sze -
rű. Azt min den fé le kép pen meg kell ta -
nul ni, hogy egy Unix ala pú ope rá ci -
ós rend szer fájl struk tú rá ja más, és in -
nen től a do ku men tu ma in kat nem a
\Do cu ments and Sett ings\fel hasz ná -
ló névmap pá ban, ha nem a /ho me/fel -
hasz ná ló név he lyen kell ke res nünk.

Egy má sik ok a vál tás ra, hogy a li -
nu xos  rend sze rek  rend kí vül  meg -
bíz ha tók, és nem igen le het raj tuk ví -
ru sok kal ta lál koz ni. A diszt ri bú ci ók -
hoz pe dig fo lya ma to san el ér he tők hi -
ba ja ví tá sok,  így  a  se bez he tő sé gek
ki hasz ná lá sá nak le he tő sé ge is gyor -
san meg szün tet he tő.
Nem mind egy per sze, hogy me lyik

Li nux ra esik a vá lasz tá sunk. A leg nép -
sze rűb bek  –  Ubun tu, Li nux Mint,
Mag eia, Fe do ra –mind szé pen össze -

ál lí tott rend sze rek, de ugyan úgy igény -
lik az új szá mí tó gé pet, mint a leg újabb
Win dows. Ezek a diszt ri bú ci ók szin -
tén a mi nél jobb fel hasz ná lói él mény -
re tö re ked nek, en nek az ára azon ban
a ko moly hard ver tel je sít mény. 
Lé te zik ugyan ak kor az Ubunt unak

egy Lu bun tu ne vű vál to za ta, ame lyik
ide á lis meg ol dás nak tű nik. Most áp -
ri lis ban je lent meg be lő le a 14.04-es
ver zió (az Ubun tu és kü lön fé le va ri á -
ci ói fél éven te je len nek meg, a sor szám
az év ből és a hó nap ból te vő dik össze),
és mi vel ez hosszú tá vú (LTS) ki adás
lesz, 2017-ig jár nak hoz zá a hiba ja ví -
tá sok. A Lu bun tu a szép, bár két ség -
kí vül na gyon egy sze rű LX DE fe lü le tet
fut tat ja,  amely  meg je le né sé ben  vi -
szont ha son lít is a Win dows XP tál cás
meg ol dá sá ra, sőt a meg fe le lő té má val
tel je sen ar ra a fa zon ra is iga zít hat juk.
Az LXDEnagy elő nye, hogy ke vés me -
mó ri át igé nyel, emel lett gyors is, így
ide á lis a ré gi gé pek szá má ra.
Bár egy ta pasz talt fel hasz ná ló nak a

Lu bun tu te le pí té se va ló szí nű leg nem
okoz gon dot, ér de mes egy Li nux ban
já ra tos  is me rős  se gít sé gét  igény be
ven ni,  fő leg  mi vel  nagy  va ló szí nű -
ség gel át me ne ti leg va la mennyi ada tot
le is kell men te ni a gép ről. (Vi szont aki
ed dig  is  kü lön  par tí ci ón  tar tot ta  a
sa ját ada ta it, an nak nem kell szem be -
néz nie ez zel a prob lé má val.) Aki mégis
rá szán ja ma gát a Lu bun tu te le pí té sé -
re, nap ra kész és friss rend szer tu laj do -
no sa lesz, és a szá mí tó gé pe biz ton sá -
ga fe lől nyu god tan al hat.

g N. B.

Vé ge a Win dows XP-nek
e g yH áZ é S vil ág H áló

Rovatgazda: Nagy Bence

To vább ra sem köt het nek temp lo mi es -
kü vőt a me leg pá rok a nor vég evan gé -
li kus ál lam egy ház szi nó du sá nak dön -
té se sze rint, ha bár a püs pö kök több -
sé ge  tá mo gat ta vol na a  le he tő sé get.
A Kris ti an sand ben ülé se ző, száz ti -

zen hat ta gú nor vég evan gé li kus szi nó -
dus részt ve vői kö zül öt ven egyen sza -
vaz tak a me leg pá rok temp lo mi es kü -
vői szer tar tá sa mel lett, és hat van né -
gyen el le ne – ír ja a pra vo s la vie.ru.Öt -
ven né gyen sza vaz tak úgy, hogy a lel -
ké szek meg áld hat ják a már ci vil há zas -
sá got kö tött me leg pá ro kat.

A kér dés 2013 ok tó be ré ben ke rült
na pi rend re a nor vég lu the rá nus ál -
lam egy ház ban, ami kor is a ti zen ket -
tő ből nyolc püs pök ki je len tet te, hogy
ré szük ről  en ge dé lyez nék  a  me leg
pá rok temp lo mi es kü vő jét.
Az el len zők egyik ve zé re, a mo re-i

püs pök, In ge borg Mid tomme elé ge -
dett a dön tés sel, ám a nor vég me leg -
szö vet ség ve ze tő je, Bord Nulund csa -
ló dott sá gá nak adott han got. Ugyan -
ak kor hoz zá tet te: pár éve még esély
sem lett vol na rá, hogy ennyi en tá mo -
gas sák a me leg kap cso la tok meg ál dá -

sá nak  le he tő sé gét,  te hát  a  jö vő ben
még a mos ta ni dön tés is vál toz hat –
re mény ke dik Nulund.
A nor vég tör vény ho zás 1993-ban

tet te le he tő vé az azo nos ne mű pá rok
élet tár si kap cso la tát, 2009-ben pe dig
az ál la mi há zas sá got is le he tő vé tet -
ték szá muk ra, az örök be fo ga dás le -
he tő sé gé vel együtt.
A kö zel múlt ban egyéb ként Auszt -

rá lia és In dia ve zet te be a sem le ges
ne met.

d For rás: 
ke resz teny.man di ner.hu
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az én ta ní tóm
Az EvÉlet feb ru ár 16-i szá má ban ol vas tam Az én ta ní tóm cí mű írást. Szen czi Lász -
ló cik ké nek ha tá sá ra vissza em lé kez tem az én egy ko ri ked ves ta ní tóm ra, aki szin -
tén ilyen ön fel ál do zó em ber volt. So kat tud nék ír ni ró la, de rö vid le szek.
A Nóg rád me gyei Va ny ar choz tar to zó Na gyu z sa pusz tá ról jár tam ötöd-,

ha tod ma gam mal a tő lünk há rom ki lo mé ter re fek vő er dő kür ti ele mi is ko lá -
ba. Cle ment is György ta ní tó úr ban őszin tén, mé lyen hí vő em bert is mer tem
meg. Nagy te kin té lye volt előt tünk. Sze ret tük, tisz tel tük őt. Imád ság gal kezd -
tük a ta ní tást min den nap. Ez is nagy ha tás sal volt min den gye rek re. 
A ta ní tó úr őszin tén sze ret te a ta nít vá nya it. Több ször elő for dult, hogy amíg

tar tott a ta ní tás, nagy hó esett le oda kint. Ilyen kor az el sős, má so di kos kis -
gye re ke ket úgy bo csá tot ta ha za, hogy utat tör ve előt tünk ment a nagy hó -
ban mind ad dig, míg össze ta lál koz tunk az idő köz ben ott hon ról el in dult szü -
lők kel. Ez után már nyu god tan ha za in dult ő is.
Ha va la me lyi künk hosszabb idő re meg be te ge dett, a ta ní tó úr rend sze re -

sen lá to gat ta. Osz tály tár sa kat is vitt ma gá val, és a kis be teg ágyá nál tar tot -
ta meg a kü lön órát, hogy az le ne ma rad jon a ta nu lás ban.
Ked ves, mély hi tű, hi te les éle tű ta ní tónk a hely bé li evan gé li kus gyü le ke zet pap -

ja és kán to ra is volt, mi vel az acsai lel kész ha von ta egy szer szol gált Er dő kür tön.
Pél da adá sa nyo mán in dul tunk el há rom tár sam mal együtt a szol gá lat út ján: Pav -
kó Er zsé bet, Prok sza Zsu zsan na, Szvet lik Má ria és én di a ko nisszák let tünk. 
Sze re tett gyü le ke ze te Túr me zei Er zsé bet köl tő nőt, Fé bé di a ko nissza test -

vért kér te meg, hogy Cle ment is ta ní tó úr har minc éves szol gá la tá ról vers ben
em lé kez zen meg. Ezt sze ret ném köz re ad ni, hogy a még élő gyü le ke ze ti ta -
gok és volt ta nít vá nyai em lé kez zünk rá.

Tor nyos Má ria di a ko nissza test vér, egy volt ta nít vány

túr me zei er zsé bet:
Cle ment is györgy har minc éves ju bi le u má ra
Szür ke hét köz nap, s mi ün ne pe lünk. 
Szí vet, lel ket Is ten hez eme lünk.
Há lát mon dunk Né ki, di csé re tet 
éret ted, akit kö zénk ve ze tett.
Ma 30 éve mi né künk adott,
kö szön jük ezt a szét osz to ga tott 30 évet!
Ó, min den szó ke vés! 
Ál dott évek! Ál dott em lé ke zés!
Ve tett, ül te tett egy re ke zed. 
Hogy’ éledt a kis gyü le ke zet!
Mennyi gyer mek szem su gár zott fe léd, 
érez ve sze re te ted me le gét.
Mert az éle ted kö zénk azt ho zott: 
sze re te tet, evan gé li u mot.
Krisz tust ma gát. 
Ki csi nyek, öre gek, ágy hoz sze ge zett lá zas be te gek,
min den szen ve dő, min den el ha gyott, 
a drá ga kincs ből min den ki ka pott.
S éve id szol gá lat ban tel tek el. 
Er ről a 30 év ről éne kel most szí vünk.
Szár nyal fel ég fe lé az ének, mert a há la Is te né.
Ő adott és tar tott meg ne künk, Őt il le ti di csé re tünk.
Né ki kö szön jük 30 éve det, Né ki hi te det, sze re te te det.
Né ki mun ká dat, fá rad sá go dat, éret tünk es dő imád sá go dat.
S Hoz zá ki ált kis gyü le ke ze tünk: áld jon és tart son meg Té ge det ne künk!
Ke gyel me ad jon még köz tünk Ne ked 
szol gá ló, bol dog, ál dott éve ket.
Ma rad jon Ve led! Ma rad jon ve lünk! 
Alá zat tal ezért es de ke lünk.
(1955. no vem ber 18.)

Sze re tet tel meg hív juk az io wai Wart burg Col l e ge evan -
gé li kus fő is ko la nem zet kö zi hí rű kó ru sá nak ko moly ze nei
kon cert jé re. Igei kö szön tőt mond Győ ri Gá bor es pe res.

Idő pont: áp ri lis 29., kedd, 18 óra. Hely szín: Rá kos pa lo tai
Evan gé li kus Egy ház köz ség nagy temp lo ma (1152 Bu da pest,
Ré gi Fó ti út 73.).

kö szö net 
a fel aján lá sért

A  Ba la ton bog lá ri  Evan gé li kus
Temp lom Ala pít vány ku ra tó ri u -
ma meg kö szö ni mind azok tá mo -
ga tá sát,  akik  2011.  és  2012.  évi
adó juk 1%-át ala pít vá nyunk nak
aján lot ták fel. A 2011. évi fel aján -
lás ból  be folyt  56  736  Ft-ot  és 
a 2012. évi  fel aján lás ból ka pott 
78 323 Ft-ot ba la ton bog lá ri temp -
lo munk ab la ka i nak csi szo lá sá ra
és fes té sé re hasz nál tuk fel.

Ma da rász Ist ván né, 
a ku ra tó ri um el nö ke

(Ba la ton bog lá ri Evan gé li kus
Temp lom Ala pít vány, 

8636 Ba la ton bog lár, Ró zsa u. 6.)

meg hí vó Szár szó ju bi le u má ra
A ba la ton szár szói Evan gé li kus Kon fe ren cia- és Misszi ói Ott hon idén ün -
nep li fel újí tá sá nak és az új in téz mény in du lá sá nak 10. év for du ló ját. En -
nek al kal má ból há la adó na pot tar tunk má jus 10-én, szom ba ton 10 órá -
tól, mely re sze re tet tel és tisz te let tel meg hív juk Önt és ked ves csa lád ját. 
Program • 10.00: ün ne pi is ten tisz te let • 12.00: ebéd (elő ze tes re giszt -

rá ció szük sé ges) • 13.30: ví zis port-ver seny • 15.00: ün ne pi gá la mű sor –
Ko rál-szi get együt tes, Sham rock együt tes (ír nép ze ne), Me nyét ze ne kar
(mold vai nép ze ne), Nagy Já nos dzsessz zon go ris ta, Bor kút tánc együt tes
és még so kan má sok • 18.00: va cso ra (elő ze tes re giszt rá ció szük sé ges).
A gyer me ke ket egész nap kéz mű ves-fog lal ko zás vár ja. Rossz idő ese -

tén se ma rad jon sen ki ott hon, lesz egy nagy sát runk, amely be mind annyi -
an be fé rünk!
Tisz te let tel kér jük, hogy ha az ebé den (ma lac sü tés, csir ke sü tés lesz)

és/vagy va cso rán (ke nyér lán gos) is sze ret né nek részt ven ni, azt je lez zék
leg ké sőbb má jus 1-jé ig a kö vet ke ző e-mail cí men: szar szo.re cep cio@lu -
the ran.hu. Te le fo nos el ér he tő sé günk: 06-20/824-6389. Az ét ke zést ter -
mé sze te sen té rí tés men te sen biz to sít juk ven dé ge ink nek a há la adó na pon.

io wai evan gé li kus kó rus kon cert je rá kos pa lo tán

H i r d e T é s e K

új fel ügye lő a Cse pe li evan gé li kus egy ház köz ség 
szol gá la tá ban
Hús vét hét fő jén ik tat ta be hi va ta lá ba a Cse pe li Evan gé li kus Egyházközség
lel késze a gyü le ke zet új fel ügye lő jét, Csen ge ri né Luzs insz ki Ani tát.
Az ün ne pi al kal mon a Bu dai Egy ház me gye es pe re se, Ben ce Im re szol gált

ige hir de tés sel. Pré di ká ci ó já ban hús vét má so dik ün ne pét a moz du lás, az el -
in du lás al kal má nak lát tat ta. Az em -
mau si ta nít vá nyok tör té ne te, il let ve
az ézsa i á si alap ige – „Mily szé pek a
he gye ken az öröm mon dó nak lá bai…”
(52,7) – egy aránt ar ra buz dít, hogy a
fel tá ma dott Jé zus kö vet sé gé ben jár -
junk,  szol gál junk.  Hir des sük  a  jó
hírt sok meg szo mo ro dott, meg fá radt,
el csüg gedt  vagy  bűn nel  küsz kö dő
em ber tár sunk nak. 
Csen ge ri né Luzs insz ki Ani ta nyír -

egy há zi.  Ot ta ni  lel ki pász to rok,  a
Bozo rády csa lád  és  az  evan gé li kus
gim ná zi um ban  töl tött  ta nu ló évek
erő sí tet ték hi té ben, egy ház sze re te té -
ben.  2003-ban  köl tö zött  a  csa lád
Cse pel re. Ani ta – sze ret te i vel együtt
– ha mar be ta go zó dott az it te ni gyü -
le ke zet be. Idő köz ben férj hez ment,
két kis fia szü le tett. Kez det től fog va öröm mel se gí tett a gyer mek- és if jú sá -
gi mun ka szer ve zé sé ben. Fér jét a pres bi té ri um tag ja i nak so rá ba vá lasz tot -
ta.  Bi za lom mal  és  imád sá gos  sze re tet tel,  egy han gú  sza va zás sal  ka pott
meg hí vást a fel ügye lői szol gá lat ra. Sze rény sza vak kal kö szön te meg a be lé
ve tett bi zal mat: „Szí vem ből sze re tem a gyü le ke ze tet, és erőm höz mér ten igyek -
szem min dent meg ten ni an nak épü lé sé re – Is ten se gít sé gé vel.” 
Urunk ál dá sa, ta ná cso ló sze re te te kí sér je az új cse pe li fel ügye lő szol gá la tát!

Zó lyo mi Má tyás lel kész (Cse pel)
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VASÁRNAP

9.00/PaxTv
Evangélikus istentisztelet 
a budavári evangélikus
templomból
9.05/DunaTv
Napok, évek, évszázadok
Tőkéczki László műsora
9.30/Bartókrádió
Musica Sacra
(egyházzenei magazin)
19.30/DunaWorld
...és még egymillió lépés
(magyar ismeretterjesztő
sorozat)
Göcsejben
21.15/DunaTv
Karol – Az ember, aki pápa lett
(lengyel–olasz tévéfilm, 2005)
(93’)
23.25/M1
Mozart: A varázsfuvola (opera)
A felújított Zeneakadémia
kisterméből

HÉTFŐ

7.35/DunaTv
Az iszlám Európában
(európai dokumentumfilm-
sorozat)
Lengyelország
9.45/DunaTv
Élő egyház (vallási híradó)
10.10/DunaTv
Isten kezében
10.15/M1
Család-barát
(magazinműsor)
18.05/M2
Magyar népmesék
(magyar rajzfilmsorozat)
19.00/Bartókrádió
Fischer Annie 100
21.55/DunaTv
Inkognitó
(magyar dokumentumfilm)
23.15/M1
Aranymetszés
(kulturális magazin)

KEDD

14.50/DunaWorld
Rocklexikon– Szörényi Levente
15.00/DunaTv
Múzeumtúra – francia módra
(francia ismeretterjesztő
sorozat)
A Francia Tudományos
Akadémia
20.00/PaxTv
Kút (élő interaktív műsor)
Műsorvezető: Deák László
evangélikus lelkész
20.00/CorvinusRádió
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(corvinusradio.hu)
21.00/DunaWorld
A rejtélyes XX. század
Kun Miklós történész műsora
2.10/Tv2
Magyar szépség
(magyar játékfilm, 2002) (112’)

SZERDA

7.35/DunaTv
Mesélő cégtáblák
(magyar dokumentumfilm-
sorozat)
Prága irodalmi kincsei
10.00/DunaTv
A nap vendége
Melocco Miklós szobrász
13.30/Kossuthrádió
,,Tebenned bíztunk eleitől fogva...’’
A református egyház félórája
20.00/DunaWorld
Hogy volt?!
Lukács Sándor felvételeiből
20.20/M1
Szabadság tér ’89
(történelmi magazinműsor)
22.05/DunaWorld
A magyar dzsessz ünnepe 2011
A Django Free hangversenye
22.35/M3
Keresztelő
(magyar játékfilm, 1967) (83’)

CSÜTÖRTÖK

5.20/M1
Hajnali gondolatok
12.35/M3
A Honvéd Együttes
zenekarának műsorából
14.30/Bartókrádió
Népzene – újragombolva
17.05/DunaWorld
Egri csillagok
(magyar történelmi
kalanfilm, 1968) 1. rész
20.45/M2
Jamie 15 perces kajái
(gasztronómiai műsor)
21.20/M2
1200 mérföld hazáig
(ausztrál film, 2002) (94’)
23.10/DunaTv
MüpArt classic
Rossini: Kis ünnepi mise
0.05/Tv2
Elizabeth: Az aranykor
(angol–francia–amerikai
filmdráma, 2007) (102’)

PÉNTEK

11.25/AgnusRádió
(Kolozsvár)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(agnusradio.ro)
14.40/DunaWorld
Öt kontinens (magazinműsor)
16.20/DunaWorld
Kérdések a Bibliában
22.20/DunaTv
Kultikon (kulturális magazin)
22.40/DunaTv
Az öreg halász és a tenger
(amerikai filmdráma, 1958)
(83’)
23.10/M1
Egypár barát
Zorán lemezbemutató
koncertje
23.20/Tv2
Hatalmas szív
(angol–amerikai filmdráma,
2007) (100’)

SZOMBAT

7.40/DunaTv
Élő egyház (vallási híradó)
8.10/DunaTv
Isten kezében
Szerzetesek szökése
10.00/Kossuthrádió
Szombat délelőtt (magazin)
13.00/PaxTv
Cigányok fehérben
(dokumentumfilm)
18.50/Bartókrádió
Szabadi Vilmos hegedül,
Gulyás Márta zongorázik,
közreműködik Tytus
Miecznikowski (gordonka)
21.00/PaxTv
Gospel Café (zenés műsor)
21.30/MagyarKatolikus
Rádió
Nyelvédesanyánk
(anyanyelvi műsor)
0.45/DunaTv
Világ-Nézet
Kereszt és toll

VASÁRNAP

9.00/PaxTv
Evangélikus istentisztelet 
a budavári evangélikus
templomból
10.25/DunaTv
Lyukasóra (irodalmi műsor)
13.30/MagyarKatolikus
Rádió
,,Valaki ír a kezeddel...’’
Anyák napi versösszeállítás
14.05/LánchídRádió
(Budapest)
Hitvilág (vallási magazinműsor)
15.45/DunaTv
Szerelmes földrajz
Nem cserélném föl senkivel...
– Korzenszky Richárd
16.00/PaxTv
Barangolás Bajoroszágban
(útifilm)
21.30/PaxTv
Újra Afrikában
A Bálint házaspár missziós
útja
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va sár nap (áp ri lis 27.)
Min den kor örül je tek! 1Thessz 5,16 (Préd 3,22a; Jn 20,19–29; 1Pt 1,3–9; Zsolt 84)
Lát tál már szo mo rú vi rá got? Bús ko mor fa le ve let? Csüg gedt éne kes ma da rat az
er dőn? Egy ked vű fel hőt, ag go dal mas ko dó he gyet? Pál apos tol öröm re hív, és
ezt ez zel in do kol ja: „…mert ez az Is ten aka ra ta Jé zus Krisz tus ál tal a ti ja va -
tok ra.” En ge ded ma, hogy az Úr a ja va dat mun kál ja? En gedj te ret az öröm nek!

Hét fő (áp ri lis 28.)
Há la adá so tok le gyen egy re bő sé ge sebb.Kol 2,7 (5Móz 8,12.14; Ézs 42,10–16; 1Jn
1,1–4) So kan egy ál ta lán nem tud nak há lát ad ni. Is ten őket is meg ta nít hat ja, de
ez a mon dat nem ne kik szól, ha nem azok nak, akik tud nak, szok tak is – de nem
elég szer. Azok nak, aki ket rá le het ve zet ni: még an nál is sok kal több ál dás van
az éle tük ben, mint amennyit ed dig is ész re vet tek, meg kö szön tek. Ku tass fel ma
né há nyat ezek kö zül is, hogy há la adá sod a teg na pi nál is bő sé ge sebb le gyen!

kedd (áp ri lis 29.)
Amit te hát ti kez det től fog va hal lot ta tok, az ma rad jon meg ben ne tek! Ha meg -
ma rad ben ne tek az, amit kez det től fog va hal lot ta tok, ak kor meg ma rad tok ti is
a Fi ú ban és az Atyá ban. 1Jn 2,24 (Józs 22,29; Jób 42,7–13/14–17/; 1Jn 1,5–10) Ne
hidd, hogy amit ed dig kap tál, az ke vés. Kü lö nö sen nem, ha az az „örök élet be -
szé de” (Jn 6,68), amely meg te rem tet te az ele ven kap cso la to dat Is ten nel. Úgy ér -
zed, má ra ide jét múl ta, túl ha ladt raj ta éle ted, össze ku szá lód tak a szá lak? Ta lán
fon to sabb, mint hin néd, hogy itt és oda át meg ma radj Is ten ben. Azért ne új böl -
cses sé ge ket ke ress, ha nem ar ra vi gyázz, hogy a bir to kod ban lé vőt el ne ve szítsd!

Szer da (áp ri lis 30.)
Adok majd nek tek szí vem sze rint va ló pász to ro kat, akik hoz zá ér tés sel és oko -
san le gel tet nek ben ne te ket. Jer 3,15 (1Kor 12,28; 1Pt 1,22–25; 1Jn 2,1–6) Mennyi
min den mú lik em be re ken! Ho gyan is bíz hat ja rá juk Is ten az ő meg vál tot ta -
it?! Ám egye dül ő tud ja, mi lye nek a „szí ve sze rint va ló pász to rok”, s hogy mi -
ként kell for mál nia őket a hoz zá ér tő, okos le gel te tés ér de ké ben. Az övéi irán ti
fél tő sze re tet sür ge ti őt ar ra, hogy mind azt meg te gye ér tük, ami re szük sé -
gük van. Té ged kik nek a pász to rá ul ál lí tott Is ten?

Csü tör tök (má jus 1.)
Em lé ke ze tes sé tet te cso dá it, ke gyel mes és ir gal mas az Úr.Zsolt 111,4 (1Kor 11,25;
Jn 17,9–19; 1Jn 2,7–11) Az em lé ke ze tes sé tett cso dák bi zo nyí té kok Is ten ke gyel -
mé re és ir gal má ra, vagy a zsol tár író há rom – egy más sal egyen ran gú – is te ni tu -
laj don sá got lát tat? Mert nem csak a ke gye lem és ir ga lom jel lem zi őt, ha nem töb -
bek kö zött az is, hogy cso dá kat mű vel, és azo kat be le vé si az em lé ke ze tünk be.
Tu laj don sá gai kö zül pe dig hol egyik, hol má sik ke rül „test kö zel be” an nak ér de -
ké ben, hogy egy re sze mé lye sebb, egy re meg hit tebb kap cso lat ba ke rül jünk ve le. 

pén tek (má jus 2.)
Is ten azt akar ja, hogy min den em ber üd vö zül jön, és el jus son az igaz ság meg is -
me ré sé re. 1Tim 2,4 (Ez 18,4a; Lk 23,50–56; 1Jn 2,12–17) Az a mon dat, amely az -
zal a há rom szó val kez dő dik, mint ez itt, in kább ösz tö nös el len ke zést vált ki.
Úgy rög zült az em ber ben, hogy az is te ni aka rat el len tét ben áll az em be ri vel, ezért
tel je sít he tet len el vá rá so kat ró ránk. De ol vas suk csak to vább: sem mi el vá rás.
In kább terv rajz. Me lyen úgy tű nik: az üd vö zü lés pil la na ta egy ben az igaz ság meg -
is me ré sé nek pil la na ta is. Ami kor már nincs ér tel me a pi lá tu si kér dés nek: „Mi
az igaz ság?” Ami kor ra gyog az út, ra gyog az igaz ság, és ra gyog az élet.

Szom bat (má jus 3.)
Tart sá tok meg ren del ke zé se i met, és tel je sít sé tek azo kat! Én, az Úr, szen tel lek
meg ti te ket. 3Móz 20,8 (Fil 2,13; Jn 12,44–50; 1Jn 2,18–29) Ha min dig tisz tá -
ban len nénk az ok-oko zat össze füg gé se i vel, könnyeb ben iga zod nánk el a föl -
di élet ben. Egy sze rűb ben hoz nánk meg a dön té se in ket, és meg bán ni sem len -
ne okunk őket. A ki vá lasz tott nép nek szó ló is te ni sza vak is fel vet he tik: me -
lyik kö vet ke zik a má sik ból? Meg tar tom, s azért meg szen tel az Úr, vagy meg -
szen telt, s így ké pes sé vál tam ar ra, hogy meg tart sam? Krisz tus ke reszt ha -
lá lá ban és fel tá ma dá sá ban van a se gí tő vá lasz.

g Far kas Etel ka
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GyÁSZ HÍR
Dr. Lu thár Je nő arany dip lo más
ügy véd, a Ma gyar or szá gi Evan gé -
li kus Egy ház nyu gal ma zott jog ta -
ná cso sa, a Bu da pest-Fa so ri Evan -
gé li kus Egy ház köz ség pres bi te re
már ci us 30-án, 85 éves ko rá ban
vissza tért  Te rem tő jé hez.  Ham -
vasz tás utá ni te me té se áp ri lis 22-
én volt a Far kas ré ti te me tő ben. A
gyá szo ló csa lád há lá san kö szö ni
a  rész vét nyil vá ní tá so kat.  „Tu -
dom, hogy az én Meg vál tóm él, és
utol já ra az én po rom fe lett meg -
áll.” (Jób 19,25)

kö szö net nyil vá ní tás
A gye nes di á si Ka per na um gon -
do zot tai és mun ka tár sai kö szö -
ne tü ket fe je zik ki a La borczi csa -
lád tag jai és min den ki fe lé, akik
La borczi Zol tán né Prőh le Mar -
git né ni szán dé ka sze rint a ko szo -
rú meg vál tás ra szánt tá mo ga tá su -
kat a Ka per na um ré szé re el jut tat -
ták. Is ten ál dá sát és jó egész sé get
kí vá nunk min den ki nek, és egy -
ben há lát adunk azért a sze re te -
tért, mellyel Mar git né ni kö zöt -
tünk élt.

Tencz Ká roly 
(Ka per na um, 

Gye nes di ás)

meg hí vó ke rü le ti köz gyű lés re
Az Észa ki Evan gé li kus Egy ház ke rü let köz gyű lé sét a 2005. évi IV. tv. 84. § alap -
ján má jus 9-én, pén te ken 14 órai kez det tel a Ba las sa gyar ma ti Evan gé li kus
Egy ház köz ség gyü le ke ze ti ter mé ben (Ba las sa gyar mat, Kos suth u. 36.) tart -
juk. Az ülés vár ha tó an 18 órá ig tart. Er re az ülés re az Észa ki Egy ház ke rü -
let Köz gyű lé sé nek sza va za ti és ta nács ko zá si jog gal ren del ke ző tag ja it a 2005.
évi IV. tv. 84. § (1) be kez dé se alap ján tisz te let tel és sze re tet tel össze hív juk. 
Erős vár a mi Is te nünk!

Dr. Fáb ri György egy ház ke rü le ti fel ügye lő, dr. Fa bi ny Ta más püs pök

HÍREK, HIRDETÉSEK

evan gé li kus egy ház a rend szer vál tás ide jén
Ifj. Zász ka licz ky Pál tart elő adást Evan gé li kus egy ház a rend szer vál tás
ide jén cím mel áp ri lis 29-én, ked den 18 óra kor a Bu da vá ri Evan gé li kus
Egy ház köz ség ben (1014 Bu da pest, Tán csics M. u. 28.).

meg hí vó má rai-est re
A Ke resz tény Ér tel mi sé gi Fó rum
kö vet ke ző al kal mán a bu da hegy -
vi dé ki  evan gé li kus  temp lom ban
(Bp. XII. ker., Kék Go lyó u. 17.) áp -
ri lis 28-án, 18.30-kor Egy pol gár val -
lo má sa – Má rai-estcím mel Ud va -
ros Bé la szín há zi ren de ző, mű vé -
sze ti ve ze tő elő adá sa hang zik el.

APRÓHIRDETÉS

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


