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Elszámoltatás – krisztusi módon f 2. oldal
Feltámadás a Puskin utcában! f 3. oldal
Kőbe vésett orosházi tisztelet f 8. oldal
Tessék mosolyogni! f 12. oldal
Kerületi közgyűlések f 13. oldal
Aki naggyá tette Váradot f 14. oldal

„Bon hoef fer in kább kér dé se ket hagy
ránk, mint le ke re kí tett vá la szo kat.
Élet tör té ne te ma is fel zak la tó 
ol vas mány – de jól tesszük, ha egy
ide ig együtt élünk a kér dé se i vel.”

Ki állja meg a helyét? f 7. oldal

„So kan, na gyon so kan utaz tak azért hét -nyolc száz
ki lo mé tert, hogy né hány má sod perc re lát has sák 
a töl té sek ben buj ká ló ro ko na i kat, a kert jük vé gét, 
a há zuk te te jét vagy a temp lom tor nyot.”

Beszélgetés a Sopron környéki 
németek kitelepítéséről f 5. oldal

„Mi, ke resz té nyek, Jé zus ban
meg lát tuk a mes si ást – aki 
a Mes si ás, mert nincs má sik,
és nem is vár ha tó má sik.”

Nem kóser a széder
f 15. oldal

Sok ne héz ség és le küz den dő aka dály el -
le né re ta valy au gusz tus ban meg nyi tot -
ta ka pu it a négy cso por tos böl cső de.
Nem is akár mi lyen hely szí nen, hi szen
a pi li si ter mé szet vé del mi te rü let fűz fa -
li ge te, a Ger je pa tak, a még Go og le-tér -
ké pek ál tal sem is mert új, Gó lya hír név -
re hall ga tó ut ca és egy ház tá ji gaz dál -
ko dást foly ta tó por ta a köz vet len szom -
széd sá ga. Ide á lis, nyu godt és ter mé sze -
tes kör nye zet a gyer me kek szá má ra.

A tá gas épü le tet, amely 56 gyer mek
be fo ga dá sá ra al kal mas, je len leg 42
böl csis tölti meg élet tel, akik kel 9
gon do zó nő fog lal ko zik. Ra juk kí vül
öt fős tech ni kai sze mély zet – gond nok,
gaz da sá gi mun ka tár sak – és a fél ál lás -
ban al kal ma zott ve ze tő, Tóth né Mát -
rai Edit gon dos ko dik az in téz mény
mű köd te té sé ről. Ők mind annyi an a
Pi lisi Evan gé li kus Sze re tet szol gá lat
al kal ma zot tai. En nek kö szön he tő en
igen szo ros a gyü le ke zet és a böl cső -
de kap cso la ta. Mind ezt to vább erő sí -

ti, hogy a cso por tok ban a hit tan órá -
kat Pán gyánsz ky Ág nes lel kész nő és
egy fő ál lá sú, más is ko lák ba is já ró hit -
ok ta tó tart ja, Krá mer György es pe res-
lel kész pe dig a dol go zók nak tart bib -
lia órát he ti rend sze res ség gel. Sőt itt
kap he lyet a gyü le ke zet ba ba-ma ma
kö re is, amely be a böl csi sek szü lei is
egy re in kább be kap cso lód nak. 

A Pi li si Evan gé li kus Sze re tet szol -
gá lat böl cső dé jé nek szen te lé sé re áp -
ri lis 23-án dél után ke rült sor a he lyi
lel kész há zas pár és Fa bi ny Ta más
püs pök szol gá la tá val. Az egy ház ke -
rü let lel ké szi ve ze tő je Mk 10,14b
alap ján hir det te Is ten igé jét: „En -
ged jé tek hoz zám jön ni a kis gyer me -
ke ket, és ne tilt sá tok el tő lem őket,
mert ilye ne ké az Is ten or szá ga.”

A böl cső de ud va rán tar tott ün nep -
sé gen a ki csi nyek is részt vet tek, bár
– kö zel sem el ítél he tő mó don – nem
a szé ke ken moz du lat la nul ül ve, ha -
nem az ab la ko kon át ki ku kucs kál va…

A kö szön té sek so rát Sza bó Már ton
Ele mér pol gár mes ter kezd te, aki el -
mond ta: a ci vil és az egy há zi szfé ra
ter mé keny össze fo gá sa na gyon jól
meg mu tat ko zik eb ben a szol gá lat ban.
Ezért a kö zel jö vő ben a kö zös mun -
ka to váb bi bő ví té sét ter ve zik egy
hét cso por tos óvo da épí té sé vel. 

Krá mer György es pe res az együtt -
mű kö dés kap csán a né ha a vak me rő -
ség ha tá rát sú ro ló bá tor sá got emel te
ki: az ön kor mány zat bát ran be le vá gott
egy ilyen nagy pro jekt be, ez zel lét re -
hoz va Pi lis vá ros el ső böl cső dé jét. Az -
után át ad ta az egy ház nak, amely bá -
tor sá got ta nú sít va igent mon dott.
„Is ten ál dá sa min dig ott volt, és ezt
sze mé lyes éle tünk ben is érez het tünk”
– fo gal ma zott a püs pök he lyet tes. 

Bu da An na má ria, a dia kó ni ai osz -
tály ve ze tő je egyhá zunk or szá gos
iro dájá nak kép vi se le té ben volt je -
len. Elő ször ar ról szólt, mennyi re há -
lás, hogy ilyen ba rát sá gos kör nye zet -
ben tölt he tik a na pot a gyer me kek,
majd az el múlt évek tár gya lá sa i ra
vissza em lé kez ve hang sú lyoz ta: is te -
ni se gít ség nél kül, csu pán em be ri erő -
ből nem va ló sul ha tott vol na meg
egy ház és ön kor mány zat ilyen gyü -
möl csö ző együtt mű kö dé se itt, a Gó -
lya hír ut ca 6. szám alatt.

g HHÁ

TudósításaGólyahírutcából
Böl cső de szen te lés Pi li sen

b A Pi li si Evan gé li kus Sze re tet szol gá lat 2012-ben in dí tot ta el mun ká ját. A
négy pil lé ren ál ló szol gá la tot – nép kony ha, idő sek nap pa li el lá tá sa, szo -
ci á lis ét kez te tés, há zi se gít ség nyúj tás – az egy ház az ön kor mány zat tól vet -
te át. Az együtt mű kö dés ről ha mar ki de rült, hogy gyü möl csö ző, ezért az
ön kor mány zat újabb le he tő sé get aján lott part ne ré nek: a 360 mil lió fo rint -
ból – több nyi re pá lyá za ti pén zek ből – fel épí tett böl cső de mű köd te té sét…
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A bu da vá ri evan gé li kus temp lom ban áp ri -
lis 27-én 18 óra kor kez dő dött öku me ni kus
há la adó is ten tisz te let ke re té ben „vet ték át
gyü le ke ze te ink” a pro tes táns új for dí tá sú Bib -
lia leg újabb re vi de ált ki adá sát (RÚF 2014)
mint a Szent írás nak pré di ká ci ók alap já ul
szol gá ló szö ve gét. Mi vel az Evan gé li kus
Élet je len lap szá mát (a má jus el se jé vel kez -
dő dő hosszú hét vé ge mi att) ki vé te le sen már
ugyan ezen a na pon nyom dá ba kel lett kül -
de nünk, e szim bo li kus vol tá ban is nagy je -
len tő sé gű al kal mat – né hány to váb bi va sár -
na pi ese mény hez ha son ló an – nem állt
mó dunk ban do ku men tál ni. A re vi de ált új
for dí tá sú Bib li á nak azon ban pén tek dél után
volt egy szak mai be mu ta tó ja is a 21. bu da -
pes ti nem zet kö zi könyv fesz ti vá lon…

f�Be szá mo lónk a 6. ol da lonK
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Megújultakiskőrösi
Harangvirág

EvangélikusÓvoda
b Gáncs Pé ter el nök-püs pök, a Dé li Egy ház ke rü let lel ké szi ve ze tő je avat -

ta fel áp ri lis 27-én, va sár nap a kis kő rö si gyü le ke zet meg újult és ki bő -
ví tett óvo dá ját. A ki vi te le zés 2013 au gusz tu sá ban kez dő dött, no vem -
ber kö ze pé re fe je ző dött be, és de cem ber vé gé ig az en ge dé lyez te té si
el já rás is re kord gyor sa ság gal le folyt. Az ovi sok már a ka rá cso nyi szü -
net után, ja nu ár 7-én bir tok ba ve het ték a meg újult – és im már hi va -
ta lo san is fel ava tott – épü le tet. 

f Folytatás a 3. oldalon

g Fül ler Tí mea

Né hány év vel ez előtt tel je sen el lá nyo -
so dott a ten ge li ci hit tan cso port. Ha
itt-ott fel buk kant egy-egy ér dek lő dő
fiú, az pár al ka lom után an go lo san tá -
vo zott, mert a hölgy ko szo rú ban
nem igen ta lál ta a he lyét. „Uram,
szük sé günk len ne meg té rő fi úk ra. Te
lá tod, mennyi re. Gon dos kodj ró -
lunk, kér lek!” – fo hász kod tam föl új -
ra meg új ra. 

És tes sék – Is ten nek van hu mor -
ér zé ke –, most itt va gyok két, csu pa
fi úk ból ál ló csa pat tal. Lány se hol, s ha
be té ved is va la me lyik, ha marosan si -
kít va el me ne kül eb ből a ha tá ro zot tan
fér fi as tár sa ság ból.

Pe dig egyéb ként ara nyo sak. Il let -
ve nem is ez a meg fe le lő szó rá juk. Jó
fe jek in kább. Nem sér tő döz nek, duz -
zog nak, mint a lá nyok, ke ve seb bet lo -
csog nak-fe cseg nek, és na gyon sze re -
tik a bá tor hő sök ről szó ló tör té ne te -
ket, ame lyek ben a Bib lia bő vel ke dik.
(A lá nyos cso port ban tan év vé ge fe -
lé már ha tá ro zot tan kér ték a szim pa -
ti kus nők ről szó ló tör té ne te ket – a
sok bű nös nő meg a mel les leg meg -
em lí tett, név te len női sze rep lő után.) 

A fi úk má sok. Tény leg jó fe jek, vi -
szont nem bar ká csol nak. Még anyák
na pi meg le pe tést sem szí ve sen. Ver -
set, ne tán dalt ta nul ni meg egye ne -
sen rös tell nek. A múlt kor meg is je -
gyez te az egyik tel je sen ko mo lyan:
meg le het, ne kik ez az a bi zo nyos sok
szen ve dés Krisz tu sért, ame lyet min -
den kép pen el kell szen ved ni ük a hí -
vők nek. 

Szó val küsz kö dünk az anyák na pi
mű sor ral. A mo soly gó, jól ne vel ten
egy sor ban ál ló, fe hér blú zos, sö tét
szok nyás kis lá nyok meg ha tó da lok -
kal és ver sek kel tűz delt elő adá sa után
sze gé nyes lesz a mű so runk. Idén
össze sen egy ének meg egy kö zös vers
fog el hang za ni a pi ron ko dó, egyik lá -
buk ról a má sik ra ál ló, ló gó in gű, sa -
ját ci pő jü ket bá mu ló fi a im tól. Más vi -
lág – de nem rosszabb, csak más.

A ké szü lő dés ide jén fel tet tem ne -
kik a kér dést, ho gyan ün ne pel nék ők
szí vük sze rint az anyák nap ját.

– Én el mo so ga tok anya he lyett, an -
nak biz to san örül – mond ta az egyik.

– Ha a kis test vé rem mel ki me gyek
az ud var ra ját sza ni, és nem ve rem
meg, ak kor anyu min dig mo so lyog.
Azt mond ta, ne ki a csend az aján dék
– szól ko moly kép pel a má sik.

– Az ün ne pe ken mi a bá tyám mal
sü tünk anyu nak egy tor tát, és szé pen
meg te rít jük az asz talt. Olyan kor be -
köt jük a sze mét, mi előtt be jö het az
ét ke ző be, hogy meg le pe tés le gyen –
hal lom a har ma dik vá laszt. 

És so rol ják a prak ti kus, gya kor la -
ti as öt le te ket. 

Né ze ge tem a pa pír vi rá go kat, ame -
lyek egy re ron dáb bak lesz nek, ahogy
ha la dunk, a vers re meg a dal ra gon -
do lok, ame lyet pró bá lok „le nyom ni
a tor ku kon”, és el mo so lyo dom. Így
vagy úgy mu tat ják ki – lát vá nyo san
vagy ke vés bé ün ne pé lye sen –: ezek
a gye re kek sze re tik az édes any ju kat.
Igyek sze nek a ma guk mód ján, hogy
örö met sze rez ze nek. 

Ez per sze nem min dig fe lel meg az
ál ma ink nak vagy a ro man ti kus fil mek
meg a rek lá mok fes tet te kép nek –
épp azért, mert iga zi. A sí rós, meg -
ha tó dós anyák nap ják kal egyen ér té -
kű, csak le kell for dí ta ni ma gunk nak.
Úgy hogy elő íté le te ket fél re, pró bál -
junk rá han go lód ni er re a nyelv re!
Mert ez az élet. 

És ez pont úgy őszin te sze re tet ből
fa kad, mint öt éves kis fi am, Mi su na -
pok ban el hang zott bá jos hí zel gé se:

– Anya, úgy sze ret lek, mint egy
trak tort. 

Anyák, nagy ma mák s mind, akik
gond ját vi se li tek en nek a vi lág nak!
„For dít sa tok” oko san!

A szer ző ze ne ta nár, hit ok ta tó

Anyák na pi nyelv lec ke

„A fi úk má sok. 
Tény leg jó fe jek, 
vi szont nem bar ká csol nak.
Még anyák na pi 
meg le pe tést sem szí ve sen.
Ver set, ne tán dalt ta nul ni
meg egye ne sen rös tell nek.
A múlt kor meg is je gyez te
az egyik tel je sen 
ko mo lyan: meg le het, 
ne kik ez az a bi zo nyos sok
szen ve dés Krisz tu sért…

A Csiga csoport, illetve a szabadtéri oltár mögött Pángyánszky Ágnes, Fabiny Tamás és Krámer György

„Felordított: »In kább 
meg ölöm a lányt, 
de nem adom 
lu the rá nus nak!«”

A szerelmes Stüszi
vadász f 10. oldal
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Ha em ber ta lál ta vol na ki a hús vé ti
tör té ne te ket, ak kor a föl tá madt Krisz -
tus nak az apos to lok kal va ló ta lál ko -
zá sa szi go rú fe le lős ség re vo nás sal
és el szá mol ta tás sal kez dőd ne. „Ho -
vá sza lad ta tok az el fo gá som éj sza ká -
ján? Mi ért árul ta tok el? Mi ért ta gad -
ta tok meg? Mi ért hagy ta tok ma -
gam ra? Nem le het tek töb bé a ta nít -
vá nya im! Gyá vák! Al kal mat la nok
vagy tok a kö ve té sem re! Ha lá szok
vol ta tok, ma rad ja tok is azok! Tá -
voz za tok tő lem! Töb bé nincs szük sé -
gem rá tok!” 

A föl tá ma dás hí rét hal ló ta nít vá -
nyok va ló ban ilyen vagy ha son ló
„el bo csá tó szép üze net re” szá mí tot -
tak. Bár örül tek a hír nek, hogy Mes -
te rük él – hi szen gyen ge sé gük és gyá -
va sá guk el le né re sze ret ték –, fé le lem -
mel gon dol tak ar ra a pil la nat ra, ami -
kor meg fog áll ni előt tük, és a sze mé -
be kell néz ni ük. 

De mi is tör tént va ló já ban? Ga li -
le á ban, a Ti bé ri ás-ten ger part ján a
fel tá madt Jé zus – ha csak Já nos el be -
szé lé se it vesszük szám ba – már har -
mad szor ke res te föl ta nít vá nya it.
Előt te leg alább két szer meg je lent
ne kik, mi előtt el hagy ták vol na Je ru -
zsá le met. Az utol só va cso ra ter mé -
ben – a zárt aj tók el le né re – vá rat la -
nul köz tük ter mett, és an nak bi zo nyí -
té ká ul, hogy va ló sá gos test ben tá -
madt föl, nem szel lem ként le pi meg
őket, együtt ét ke zett ve lük. Köz ben
bá to rí tot ta és vi gasz tal ta őket. Egy
szó val, de még egy szem öl dök rán co -
lás sal sem tett uta lást ar ra, hogy ne -
hez mé nye zi a nagy csü tör tök ről nagy -
pén tek re vir ra dó éj sza kán ta nú sí -
tott ma ga tar tá su kat. 

Ga li le á ba ugyan a fel tá ma dást hí -
rül adó an gyal sza vá ra men tek az
apos to lok, de az éj sza kai ha lá szat a
ta von Pé ter öt le te volt. A töb bi ek pe -

dig csat la koz tak hoz zá, ki fe jez ve,
hogy apos tol ként meg buk tak, ezért
vissza kell tér ni ük a ré gi fog lal ko zá -
suk hoz. Ez a sa ját lel ki is me re tük
íté le te volt. De azon az éj sza kán
mint ha kí sér te ti e sen meg is mét lőd -
tek vol na az el hí vá suk kor (Lk 5,1–11)
tör tén tek. 

Most is egész éj jel hi á ba ve sződ -
tek a hal fo gás sal. Az tán ami kor Jé -
zus sza vá ra fé nyes nap pal ve tet ték ki
a há lót, annyi ha lat fog tak, hogy a
ha jó majd el süllyedt a sú lyuk tól.
Pé tert ez an nak ide jén is fé le lem mel
töl töt te el. Jé zus lá ba elé ve tet te
ma gát, és így ki ál tott: „Menj el tő lem,
mert bű nös em ber va gyok, Uram!”
(Lk 5,8) Jé zus azon ban sze re tet tel
föl emel te, és „em be rek ha lá szá vá”
tet te.

Ami kor most meg is mét lő dik a
hal fo gás cso dá ja, Pé ter rög tön ér ti:
ugyan an nak a sze re tet nek a meg nyil -
vá nu lá sa ez, amely an nak ide jén –
no ha bű nös em ber volt – az Is ten or -
szá gá nak „ha lá szá vá” tet te. Pé ter ér -
ti: az is mé telt el hí vást je len tő hal fo -
gás Jé zus vá la sza a há rom szo ri ta ga -
dá sá ra. Ez pe dig an nak a je le, hogy Jé -
zus meg bo csá tott ne ki. Nem csap ta
el, ha nem új ra meg bíz za az em ber -
ha lá sza tot je len tő apos tol ko dás sal.
Ezért nem tud ja meg vár ni, amíg a ha -
jó par tot ér, ha nem ru hás tul a víz be
ve ti ma gát, és ki úszik. Most már
nem fé le lem mel, ha nem Jé zus meg -
bo csá tó sze re te té be ve tett bi za lom -
mal kö ze le dik a par ton vá ra ko zó
Mes ter hez. 

Jé zus nem szól Pé ter hez egy szót
sem, ha nem reg ge li re in vi tál ja a ta nít -
vá nyo kat. Pé ter azt gon dol ja, hogy
meg úsz ta az el szá mol ta tást. De
megint nem az kö vet ke zik, mint ami -
re szá mí tott. Mert mi u tán et tek, Jé zus
há rom szor is meg kér de zi: „Si mon,
Jó na fia, sze retsz-e en gem?” Sőt el ső íz -
ben így hang zik a kér dés: „…job ban
sze retsz-e en gem, mint ezek?”

Ez nyil ván va ló uta lás Pé ter nagy -
csü tör tök es ti hen ce gé sé re: „Ha min -
den ki meg is bot rán ko zik ben ned, én
so ha meg nem bot rán ko zom.” (Mt
26,33) „Uram, kész va gyok ve led men -
ni akár a bör tön be vagy a ha lál ba is!”
(Lk 22,33)

Pé ter ér ti a há rom szo ri kér dés ben
rej lő cél zást, és el szo mo ro dik. Jé zus
pe dig most már szó val is meg erő sí -
ti, amit a hal fo gás cso dá já nak meg -
is mét lé sé vel már Pé ter ér té sé re adott:
to vább ra is ér vény ben van apos toli
kül de té se.

A leg na gyobb meg le pe tés azon ban
csak ez után éri Pé tert. Mert Jé zus fel -
fe di előt te, hogy mi lyen sors vár rá:
„…ami kor meg öreg szel, ki nyúj tod a
ke ze det, más övez fel té ged, és oda
visz, aho va nem aka rod.” Pé ter eb ből
meg ér ti, hogy apos to li szol gá la ta
vé gén szó sze rint a ke reszt út ján
kell kö vet nie Mes te rét. Most már va -
ló ban meg kell ten nie, és meg is
fog ja ten ni ér te mind azt, ami re az
utol só va cso rán könnyel mű en fo -
ga dal mat tett. El fog ja szen ved ni
mind azt, amit Mes te re el szen ve dett,
és csak az után ré sze sül majd di a da -
lá ban és di cső sé gé ben. 

Pé ter ezért so ha nem is hir de ti azt
az ol csó ke gyel met ígé rő ha mis evan -
gé li u mot, ame lyet – a re for má ció
meg ha mi sí tott és el tor zí tott örök sé -
ge ként – mi szí ve sen hall ga tunk:
„Jé zus azért szen ve dett olyan so kat,

hogy ne künk már ne kell jen szen ved -
nünk; azért szen ved te el a ke reszt ha -
lált, hogy ne künk ne kell jen; stb.” Ehe -
lyett Pé ter le ve lé ben ezt ír ja: „Sze ret -
te im! A szen ve dés tü ze mi att, amely
meg pró bál ta tá sul tá madt kö zöt te tek,
ne há bo rog ja tok úgy, mint ha va la mi
meg le pő do log ér ne ti te ket. Sőt,
amennyi re ré sze sül tök a Krisz tus
szen ve dé sé ben, annyi ra örül je tek,
hogy az ő di cső sé gé nek meg je le né se -
kor is uj jong va örül hes se tek. Bol do gok
vagy tok, ha gya láz nak ti te ket a Krisz -
tus ne vé ért, mert a di cső ség Lel ke, az
Is ten Lel ke meg nyug szik raj ta tok.”
(1Pt 4,12–14) 

Pé ter a ma ga sor sán ér tet te meg:
a bűn bo csá nat nem a bűn föl di kö -
vet kez mé nye i nek el tör lé sét, ha nem
örök ké va ló kö vet kez mé nye i nek üd -
vös meg vál to zá sát je len ti. Bű ne ink
föl di kö vet kez mé nye it, a test szen -
ve dé sét és ha lá lát sem mi kép pen
sem ke rül het jük el. Az Is ten ál tal
ren delt idő ben és mó don ez mind -
nyá jun kat utol ér. De meg vál to zik az
ér tel me, ha bo csá na tot nyert bű nös -
ként, Krisz tus kö vet sé gé ben jár va,
Krisz tus szol gá i ként ér ben nün ket.
Mert így a ránk vá ró szen ve dés és
ha lál töb bé nem szem be ál lít ben -
nün ket Is ten nel, ha nem meg tisz tít,
és Krisz tus ké pé re for mál. Ezért ír -
ja Pé ter, hogy „vér tez zé tek fel ma ga -
to kat az zal a fel is me rés sel, hogy aki
tes ti leg szen ved, az el sza kad a bűn -
től” (1Pt 4,1).

A bo csá na tot nyert bű nöst nem
bün te tés ből, ha nem ke gye lem ből
érik a tes ti szen ve dé sek, ezért nem
zú go lód va, ha nem há lá val vi sel he ti
őket. És há lá val fo gad hat ja Is ten ke -
zé ből a ha lált is, amely Krisz tus ha -
lá la ál tal szá má ra az örök élet és üd -
vös ség ka pu ja lesz. 

g Vég he lyi An tal

HúS VéT Ün ne pe uTán 2. VA Sár nAp (Mi Se ri Cor diA do Mi ni) – jn 21,15–19

Elszámoltatás–krisztusimódon
A VA SárnAp ig éje

Az is ten tisz te le ti élet zaj lik va sár nap -
ról va sár nap ra. A li tur gia vál to za tos
ál lan dó sá ga nem kí nál hat min dig
kü lön le ges, nagy pil la na to kat. Fo lya -
ma tos sá gá val az örök től fog va va ló és
örök ké tar tó mennyei is ten tisz te -
let be ta go ló dik be le. Nem kell hát –
a mai él mény tár sa da lom kí ván sá -
gá hoz ha son ló an – va la mi újat, va la -
mi vá rat lant ke res ni. Egy sze rű en
örül ni kell és le het a vissza té rő mon -
da tok nak, zsol tá rok nak, bib li ai sza -
ka szok nak, imád sá gos for du la tok nak,
a már is me rős ként vissza kö szö nő
té mák nak.

Ma így ve gyük kéz be a va sár nap
ky ri é jét, az az azt a Krisz tus-imá dó
kö nyör gést, amely nem egy sze rű en
bűn bá nat – ahogy ezt so kan sej te ni
vé lik –, ha nem a Krisz tus-imá dás, az
Úr előtt va ló hó do lat ősi hár mas
for mu lá ja.

Ezek a ky rie imád sá gok min dig
hár mas ta go lá sú ak, az Urat, Krisz tust
és is mét az Urat szó lít ják meg. (Ky -
rie ele ison – a Bib li á ban az Úr kö ze -
led tét jel ző, sok szor hasz nált fel ki ál -
tás – ezt je len ti: Uram, ir gal mazz!)

A hús vét ün ne pe utá ni má so dik
va sár na pon, ame lyen a zsol tá ros
em lé kez tet és fi gyel mez tet, hogy az
Úr ke gyel me be töl ti a föl det, a jó
pász tor ra fi gye lünk. Ez az ő va sár -
nap ja. A fel tá ma dás nagy, min dent
meg ha tá ro zó ün ne pe utá ni va sár na -
pok sor ra bont ják ki hús vét mon da -
ni va ló ját. A mai nap mot tó ja is er ről
ta nús ko dik: „Jó pász tor ként a ha lál -
ból az örök élet re ve zet” (Li tur gi kus

könyv, 254. o.), vagy ahogy a Prőh le
Ká roly ne vé vel fém jel zett Agen dá ban
ol vas suk: „a pász to rolt gyü le ke zet”
(157. o.). Az igék, az imád sá gok
mind-mind a jó pász tor Jé zus ra mu -
tat nak, őró la ta nús kod nak.

A zsol tár ol va sá sa és az azt kö ve -
tő („kis”) gló ria ének után így hang -
zik a Krisz tust imá dó ky rie imád ság:

„Úr Jé zus Krisz tus, aki a ju hok
pász to ra ként győz te sen tér tél vissza
a ha lál ból, Uram, ir gal mazz!

Úr Jé zus Krisz tus, aki nyá ja dat a ha -
lál ár nyé ká nak völ gyén át ve ze ted Atyád
or szá gá ba, Krisz tus, ke gyel mezz! 

Úr Jé zus Krisz tus, aki a föl dön sem
ha gyod ár ván né pe det, Uram, ir gal -
mazz!”

Az imád ság lé nye ge so ha nem a
ma gunk val lá sos han gu la tá nak ki fe -
je zé se. Ha így van, ak kor az nem
imád ság, ha nem lel ki pót cse lek vés.
Az imád ság vá lasz Is ten meg szó lí tó
sze re te té re, nagy tet te i re. Sok szor ott
csú szik fél re az imád sá gunk, hogy el -
kezd jük a sa ját lel ki ér zel me in ket
mon do gat ni, a ma gunk vá gya it ki ve -
tí te ni, a ké ré se in ket fel so rol ni. 

Az imád ság ban meg szó lal a Szent -
írás és az üd vös ség tör té net, hi szen
ezek in dí ta nak ar ra, hogy össze kul -
csol juk ke zün ket, és be szél ge tés be
ele gyed jünk az zal az Is ten nel, aki a
pár be széd kez de mé nye ző je. A Bib li -
á ból és a Bib li á val ta nu lunk imád koz -
ni. Úgy is, hogy a Zsol tá rok köny ve az
egy ház örök pél da tá ra, de úgy is,
hogy a Szent írás sza vai meg je len nek
imád sá gunk ban: kö nyör gő gon do la -

ta ink, há la adá sunk, di csé re tünk utal,
hi vat ko zik az igék re. 

Nyel ve ze tük ben, gon do la ta ik ban,
gon dol ko dás mód juk ban kell bib li -
kus sá vál ni uk imád sá ga ink nak. Eh -
hez se gít a li tur gia lé nye ge sze rint
mé lyen bib li kus imád ság stí lu sa.

Bib lia ol va só em be rek a mai nap ky -
rie imád sá gá ban is fel fe de zik az ere -
de ti tör té ne te ket, ige he lye ket. A há -
rom mon da tos szer ke zet ben ott van
a hát tér ben a 23. zsol tár jól is mert
kez dő mon da ta – „Az Úr az én pász -
to rom…” – ép pen úgy, mint a Já nos
evan gé li u má ban ol vas ha tó jé zu si be -
mu tat ko zás az „én va gyok” mon -
dás so ro zat ból: „Én va gyok a jó pász -
tor” (Jn 10,11). Az egész imád ság hát -
te ré ben ott a hús vé ti tör té net min den
rész le té ben és min den mon da ni va ló -
já ban. De mind há rom mon dat nak
van még ezen fe lül is ige uta lá sa.

„Úr Jé zus Krisz tus, aki a ju hok
pász to ra ként győz te sen tér tél vissza a
ha lál ból, Uram, ir gal mazz!” – hang zik
az el ső. Ezt hall va az apos tol gyö nyö -
rű mon da tai csen dül nek fel a Zsi dók -
hoz írt le vél ből. Er re utal az imád ság:
„A bé kes ség Is te ne pe dig, aki az örök
szö vet ség vé re ál tal ki hoz ta a ha lot tak
kö zül a mi Urun kat, Jé zust, a ju hok
nagy pász to rát, te gyen kész sé ges sé ti -
te ket min den jó ra…” (Zsid 13,20)

„Úr Jé zus Krisz tus, aki nyá ja dat a
ha lál ár nyé ká nak völ gyén át ve ze -
ted Atyád or szá gá ba, Krisz tus, ke -
gyel mezz!” Ez az imád ság mon dat is
úgy for má ló dott, hogy sza vai vissz -
han goz zák a jó pász tor ról ének lő 23.

zsol tár sza va it: „Ha a ha lál ár nyé ká -
nak völ gyé ben já rok is, nem fé lek…”
(Zsolt 23,4)

A mai nap ky ri é jé nek har ma dik
tag mon da ta így szól: „Úr Jé zus Krisz -
tus, aki a föl dön sem ha gyod ár ván
né pe det, Uram, ir gal mazz!” Az imád -
ság Jé zus nak ar ra a mon da tá ra utal,
ame lyet Já nos evan gé li u má nak 14. fe -
je ze té ben je gyez le: „Nem hagy lak ti -
te ket ár ván, el jö vök hoz zá tok. Még egy
kis idő, és a vi lág töb bé nem lát en -
gem, de ti meg lát tok, mert én élek, és
ti is él ni fog tok.” (Jn 14,18–19)

Nem vé let le nül is mé tel jük az ál lí -
tást: a li tur gia kon cent rált ige –
ame lyet az ige egy há zá ban el hagy ni,
le csu pa szí ta ni, lé nyeg te len nek tar ta -
ni nem le het. Csu pán eb ben a kis
imád ság rész ben is, lám, mennyi-
mennyi ige kincs ta lál ha tó. De igaz ez
a töb bi imád ság ra, be je len té sek re, li -
tur gi kus szó for du la tok ra is – az
egész li tur gi á ra. A Szent írást, a Bib -
lia sza vát ugyan is nem csak ol vas suk,
de imád koz zuk is. S ha ez az evan gé -
li kus tra dí ci ó ban hát tér be szo rult, ép -
pen az ön azo nos sá gun kat meg ta lá -
lan dó: most kezd jük új ra, és él jünk
így is az igé vel s az igé ben.

g Ha fen scher Ká roly

Ezisimádság,ezisigehirdetés
A mai va sár nap ky rie imád sá ga

Úr Jé zus Krisz tus! Te, aki fel tá ma dá -
sod ál tal utat nyi tot tál szá munk ra a
mennyei ha zá ba, és mint jó pász tor
örök élet re ve ze ted né pe det, hall gasd
meg most nyá jad ké ré sét.

Jó pász to runk! Ve zess és ol tal mazz
ben nün ket! A mi sze re te tünk csak is
ab ból táp lál koz hat, hogy te már előbb
sze ret tél min ket. Ké rünk, bo csáss
meg, hogy sok szor nem fi gye lünk
rád, és ezért sze re tet le nek va gyunk
egy más sal. Ve zess ben nün ket, hogy a
tő led ta nult sze re tet tel tud junk kö ze -
led ni a má sik hoz csa lád ban, mun ka -
he lyen, ba rá tok, is me rő sök kö ré ben. 

Jó pász to runk! Ve zesd és ol tal -
mazd gyü le ke ze tün ket, egy há zun kat
és az egész ke resz tyén sé get, hogy
min den kor be tölt hes se tő led ka pott
kül de té sét, és le gel tet ni tud ja a rá bí -
zot ta kat. Légy a hi tük mi att ül dö zöt -
tek kel, azok kal, akik nek éle te ve -
szély ben fo rog, mert vál lal ják azt,
hogy a te nyá jad hoz tar toz nak.

Jó pász to runk! Ve zesd és ol tal mazd
ha zán kat, nem ze tün ket, a né pe ket és
nem ze te ket. Légy a ve ze tők pász to ra,
hogy min den kor böl csen és jól tud ják
kor má nyoz ni a rá juk bí zot ta kat. Óvd
meg a vi lá got a pusz tí tó csa pá sok tól,
há bo rúk tól, hogy bé kes ség ben él hes -
sünk ezen a föl dön, ame lyet tő led
aján dék ba kap tunk.

Jó pász to runk! Ve zesd és ol tal -
mazd az édes anyá kat. Adj erőt ne kik,
hogy édes anyai hi va tá su kat hű ség gel
és oda adó sze re tet tel tölt hes sék be,
és gyer me ke i ket ne ked tet sző mó don
ne vel hes sék. Fá ra do zá suk gyü möl -
csét pe dig öröm mel él vez zék, és há -
lás szív vel gon dol ja nak rá, hogy a te
te rem tő mun kád ré sze sei le het nek. 

Jó pász to runk! Ve zesd és ol tal -
mazd a ki csi nye ket. Oly sok ve szély és
kí sér tés éri gyer me ke in ket. Ve zesd a
szü lő ket, ta ná ro kat, ne ve lő ket, hogy
böl csen irá nyít sák a rá juk bí zot ta kat.
Add, hogy a csa lá dok bé kes ség ben él -
je nek, és ol tal mazd azo kat, akik nek
ke vés jut az em be ri sze re tet ből. Ámen.

Oratio
œcumenica

ré g i-ú j liTurg iKuS
SAroK

„»Én va gyok a jó pász tor…« (Jn 10,14)
Ez az ige csu pa vi gasz ta lás, mert gyö -
nyö rű kép ben ér te ti meg, hogy ki cso -
da Jé zus, mi az ő tisz te, s mi lyen ér zü -
let tel van hoz zánk. Ke gye lem mel van
hoz zánk, s mi er re min dig bát ran hi -
vat koz ha tunk. Hi szen ép pen ar ra ke -
resz tel tek meg, s az evan gé li um hoz -
zá a pe csé tes iga zol vány, hogy én a
Krisz tus ked ves bá rá nya va gyok. Jó
pász tor ő, aki meg ke re si el ve szett ju -
hocs ká ját. Nem a tör vény sze rint bá -
nik ve lem, nem kö ve tel, nem haj szol,
nem fe nye get és nem ijeszt get, sőt csu -
pa édes ke gyel met gya ko rol. Ma ga
száll le hoz zám, vál lá ra vesz, s né kem
csak en ged nem kell, hogy hor doz -
zon. Mért fél nék hát akár a tör vény
menny dör gő ret ten té se i től, akár az
ör dög től? Hi szen an nak vé del mé ben
nyug szom, aki min de nét ne kem ad ja,
hor doz, meg tart. Míg bá rá nya ma ra -
dok, míg Pász to ro mat meg nem ta ga -
dom, s tő le bo to rul el nem sza ka dok –
ad dig nem vesz he tem el.” 

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

(Sza bó Jó zsef for dí tá sa)

Se Mper refor M AndA

F i z e s s e n  e l ő
l a p u n k r a !
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Jól em lék szem a Lu the rá nus Vi lág -
szö vet ség (LVSZ) 2010-es stutt gar ti
nagy gyű lé sé nek vé gé re, ami kor a
zá ró nyi lat ko za tot fo gal maz ták a
részt ve vők. Egyik de le gá tu sunk, Pán -
gyánsz ky Ág nes lel kész azt ve tet te fel
a vi tá ban, hogy az ak tu á lis szo ci á lis
kér dé sek kö zé ve gyük fel az eu ró pai
ro mák ügyét. Öku me ni kus ta pasz ta -
la tai bir to ká ban jól tud ta, a kö vet ke -
ző hét éves cik lus té má it alap já ban
meg ha tá roz za, hogy mi sze re pel eb -
ben a do ku men tum ban. Szlo vák,
cseh és más ke let-eu ró pai tár sa ink
kö ré ben alá írá so kat is gyűj töt tünk a
ja vas lat mel lett. A nyu gat- és észak-
eu ró pai részt ve vők né mi ér tet len ség -
gel fi gyel ték ak ci ó zá sun kat, őket
egyéb kér dé sek fog lal koz tat ták. Vé -
gül is si ke rült a ro ma kér dést te ma -
ti zál nunk a zá ró nyi lat ko zat ban. 

En nek is kö szön he tő, hogy az
LVSZ az óta több kon zul tá ci ót is tar -
tott eb ben az ügy ben. Rá adá sul az el -
múlt évek ben vi lá gos sá vált, hogy
mind ez ko ránt sem csak ke let-eu ró -
pai kér dés. Né hány hó nap ja a nor vég
evan gé li ku sok el nök-püs pö ke szó lí -
tott meg: „Most már ér tem, mi ért
volt nek tek annyi ra fon tos ez a té ma.
Az idő köz ben Os ló ban nagy tö me gé -
vel meg je lent ro má ni ai és bul gá ri ai
ro mák hely ze te óri á si tár sa dal mi és
egy há zi vi ha ro kat ka var ná lunk.”

A ci gá nyok fel zár kóz ta tá sá nak
kér dé sé ben meg ren de zett LVSZ-
kon fe ren ci án – amely nek 2013 no -
vem be ré ben Frank furt adott ott -
hont – az eu ró pai ro mák mig rá ci ó -
já nak és ál lam pol gá ri egyen lő sé gé nek
kér dé sé vel fog lal koz tak a részt ve -
vők. A kon zul tá ció ered mé nye ként
aján lá so kat tet tek köz zé. A ti zen két
pon tos össze fog la lót ha zai gyü le ke -
ze te ink nek és evan gé li kus in téz mé -
nye ink nek is el küld tük.

* * *

Az el múlt he tek ben több szol gá la tom
is kö tő dött a ci gá nyok hoz. Jó volt új -
ra ta lál koz ni a nyír egy há zi Evan gé li -
kus Ro ma Szak kol lé gi um hall ga tó i -
val és ok ta tó i val. Öröm mel ta pasz ta -
lom, hogy ame ri kai és né met egy há -
zi part ne re ink konk rét pro jek te ket kí -
ván nak tá mo gat ni az észak-ma gyar -
or szá gi ré gi ó ban. Im már má so dik éve
dol goz nak ön kén te sek az ame ri kai
evan gé li kus egy ház ból olyan gyü le -
ke ze tek ben és in téz mé nyek ben, ame -
lyek ci gá nyok kö ré ben vé gez nek szo -
ci á lis és misszi ói mun kát. Is ko la -
igaz ga tók kal be szél get tem a ro ma di -
á ko kat érin tő te het ség gon do zás ról.
Öröm mel ér te sül tem a hit tu do má nyi
egye te men meg kez dett ro ma misszi -
ós kur zu sok ról és a hall ga tók kö zel -
múlt ban vég zett te rep gya kor la tá ról. 

A ti sza lö ki bör tön ben áp ri lis 8-
án, a ro ma kul tú ra vi lág nap ján Szűcs
M. Klá ra re for má tus lel kész, to váb bá
a hét éve épült mo dern in téz ményt ve -
ze tő Mé szá ros Lász ló bün te tés-vég re -
haj tá si dan dár tá bor nok szer ve zé sé ben
ro ma misszi ói na pot tar tot tak. 

Ma már zsák ut cá nak le het te kin te -
ni a kö zel múlt pol gár jo gi ér ve lé sű nek
ál cá zott kép mu ta tá sát, amely sze mér -
me sen el hall gat ta, hogy az el ítél tek
nagy ré sze ro ma szár ma zá sú. Ez a
rosszul ér tel me zett po li ti kai kor rekt ség
egy ér tel mű en a szél ső sé ges po li ti kai
irány za tok mal má ra haj tot ta a vi zet.

A hely szín re ér kez ve fel ka va ró ér -
zé sek let tek úr rá raj tam. Egy részt
eszem be ju tott, hogy 2009-ben Ti sza -
lö köt is el ér te a ro mák el le ni so ro zat -
gyil kos ság – Kó ka Je nőt rasszis ta in -
dí ték ból há zá nak ud va rán lőt ték le
táv csö ves pus ká val –, más részt tu da -
to sult ben nem, hogy a szom szé dos Ti -
sza vas vá ri ban élt az a ta nár em ber –
Szö gi La jos –, akit há rom év vel ko ráb -
ban olasz lisz kai ci gá nyok sa ját le á nya -
i nak sze me lát tá ra ver tek agyon. 

Ha va la hol, ezen a vi dé ken idéz -
nünk kel lett Pál apos tol ha tal mas
ere jű bi zony ság té te lét Jé zus ról: „Mert
ő a mi bé kes sé günk, aki a két nem zet -
sé get eggyé tet te, és az ő tes té ben le bon -
tot ta az el vá lasz tó fa lat, az el len sé ges -
ke dést…” (Ef 2,14) Az ere de ti össze füg -
gés a zsi dók és a po gá nyok kö zöt ti
meg bé ké lés ről be szél, de úgy ér zem,
nem ide gen az evan gé li um szel le mé -
től az az ak tu a li zá lás, amely a ci gá -
nyok és a nem ci gá nyok kö zöt ti fa lak
le om lá sá ról szól. Már csak azért is,
mert a bör tön fa lai vi szont kér lel he -
tet le nül ott ma ga sod nak, mert saj ná -
la tos mó don szük ség van rá juk. 

Nem mind egy azon ban, hogy mi
tör té nik a fa la kon be lül. So kat hal la -
ni ugyan is ar ról, hogy a bün te té sü ket
töl tők lel ke to vább kér ge se dik, és a
meg té vedt, ugyan ak kor be fo lyá sol ha -
tó em be rek sze mé lyi sé ge fo lya ma to -
san tor zul eb ben az ököl jo got itt is ér -
vé nye sí tő vi lág ban. 

Ez zel a tes tet-lel ket meg nyo mo rí -
tó hely zet tel szem ben azon ban el in -
dul hat a tár sa da lom ba va ló vissza il -
lesz ke dést is meg könnyí tő lel ki vál -
to zás né me lyek szí vé ben. A misszi -
ói nap re ményt adott az utób bi ra. A
kí vá na tos in teg rá ci ót jól szol gál ta a
dél előt ti fut ball meccs, ame lyet az
el ítél tek és az evan gé li kus ven dé gek
(köz tük szak kol lé gis ták és a nyír egy -
há zi Kos suth-gim ná zi um ta nu lói)
vív tak egy más sal. A lel ki rá han go ló -
dást az tán a Zsar nai Krisz ti án es pe -
res ál tal ve ze tett kö zös ének lés se gí -
tet te elő. Hat van fér fi tor ká ból csak
úgy zen gett a fáj dal mas val lo más:
„Sok szor úgy ér zem, össze ros ka -
dok…”

Ige hir de té sem ben 1Móz 32 alap ján
Já kób nak az ál dá sért foly ta tott tu sa -
ko dá sá ról szól tam. Fel idéz tem, hogy
ő több szö rö sen vissza eső csa ló volt,
aki jog gal ka pott hal ma za ti bün te tést.

Úgy vet tem ész re, sok ige hall ga tóm
szá má ra is me rős volt a csa lád tól va -
ló el sza kí tott ság nak és az éj sza kai vir -
rasz tás nak az az ál la po ta, ame lyet az
ige alap ján fel idéz tem. Ab ból pe dig,
ahogy Já kób jog gal tar tott az Ézsau -
val va ló ta lál ko zás tól, rá is mer het tek
sa ját fé lel me ik re és ren de zet len csa -
lá di és egyéb kap cso la ta ik ra. 

Min de nek fö lött azon ban az Is -
ten nel va ló vi szony ren de zé sé nek
le he tő sé gé ről szól tam. Hang sú lyoz -
tam, hogy Já kób még is csak el nyer te
Is ten ál dá sát. A ci gány nép vagy an -
nak bár mely tag ja sem kell, hogy átok
alatt él jen. Eb ben az össze füg gés ben
fel idéz tem a ro mák egyik ere det -
mon dá ját, ame lyet Ba ri Ká roly ci -
gány köl tő tett köz zé: 

„Egy sze gény asszony nak ti zen hét
gyer me ke volt. Egy szer be tért a há -
zá ba a szent Is ten, és így szólt hoz -
zá: »Mu tasd meg ne kem a gyer me -
ke i det, hogy meg áld has sam őket.«
Mi vel a sze gény asszony na gyon szé -
gyell te, hogy olyan sok gyer me ke
van, csak tí zet mu ta tott meg kö zü lük
az Is ten nek, a töb bit el rej tet te. Is ten
meg ál dot ta a tíz gyer me ket, ezek ből
let tek a gaz da gok. A hét gyer mek pe -
dig, aki ket az any juk el rej tett Is ten ál -
dá sa elől, so ha sem tu dott gaz dag sá -
got sze rez ni. En nek a hét gyer mek -
nek a le szár ma zot tai a ci gá nyok.” 

Er re az el be szé lés re utal va el -
mond tam, hogy hi tem sze rint a ci gá -
nyok nem kell, hogy örök sze gény ség -
ben és meg alá zott ság ban él je nek.
Leg fő kép pen pe dig bi zo nyo sak le het -
nek ab ban, hogy nem él nek Is ten há -
ta mö gött, nem kell, hogy nél kü löz -
zék az Úr ál dá sát.

Ezen a pon ton az tán még sze mé -
lye sebb hang ra kell vál ta nom. Mert
mi u tán el mond tam az áment, ak kor
kel lett rá jön nöm, hogy nem az én
szol gá la tom volt a kö zép pont ban, én

leg fel jebb csak esz köz le het tem. Is -
ten leg alább ennyi re fel hasz nál ta az
ál dás köz ve tí té sé ben a ci gány test vé -
re ket. A test vér párt, akik di cső í tő
ének kel szol gál tak. A pá nik be teg el -
ítél tet, aki fé lel me it le győz ve nagy
nyil vá nos ság előtt val lott meg té ré sé -
ről. A ni gé ri ai fi a tal em bert, aki cso -
dá la tos han gon éne kel te az Amaz ing
grace cí mű spi ri tu á lét. A ro ma szak -
kol lé gi um hall ga tó ját, aki sa ját pél dá -
ján ar ra hív ta fel a fi gyel met, hogy ta -
nu lás sal igen is ki le het tör ni az ál dat -
lan ál la po tok kö zül.

Az al ka lom vé gén azt kér tem a
részt ve vők től, hogy aki sze mé lyes
ál dást sze ret ne kér ni, az lép jen oda
hoz zánk, lel ké szek hez. Egy re-más ra
jöt tek elő re a több sé gé ben ro ma el -
ítél tek. A sor vé gén pe dig ott állt a
bör tön pa rancs nok is.

„Nem bo csát lak el, amíg meg nem
ál dasz en gem” (1Móz 32,27) – idéz -
tem né hány perc cel ko ráb ban a bib -
li ai igét. Ott és ak kor – ta lán az al kal -
mi gyü le ke zet sok tag já val együtt –
én is Já kób nak érez tem ma gam. Is -
ten meg ál dott min ket.

Cigánymissziósimanapatiszalökibörtönben é gTájoló

Fabiny Tamás püspök
Északi Egyházkerület

A be ru há zás 136 mil lió fo rint ból, pá -
lyá za ti pénz ből va ló sult meg, az
épü let hasz nos alap te rü le te
nyolc száz negy ven négy zet mé te -
res re bő vült. Az óvo da im már öt
cso port nak tud he lyet ad ni. Új lé -
te sít mény pél dá ul a tor na szo ba
(szer tár ral), a fej lesz tő szo ba, a
meg fe le lő mé re tű szü lői fo ga -
dó-, a ne ve lői és a ve ze tői szo ba.
A két szin tes épü let ben meg va ló -
sul tak a komp lex aka dály men te -
sí tés fel té te lei, töb bek kö zött fel -
vo nó be épí té sé vel. 

A meg újult in téz mény kom pe -
ten cia fej lesz tő já té ko kat, rész -
ben új bú to ro kat is ka pott, a tor -
na szo bá ban pe dig moz gás fej lesz -
tő esz kö zö ket is föl sze rel tek. A
Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy -
ház mint fenn tar tó sa ját for rás ból
fi nan szí roz ta a tér kő bur ko la tú
jár da és az új ka pu be já ró ki ala kí -
tá sát, az aka dály men te sí tés hez szük -
sé ges lift be épí té sé nek és a szük sé ges
köz mű vek be kö té sé nek költ sé ge it.

A pá lyá zat nem fog lal ta ma gá -
ban az ud var te rep ren de zé sét és a
kül té ri já té kok re no vá lá sát. Ezért el -
ső sor ban a szü lők, az óvo da dol go -
zói, il let ve a gim ná zi um di ák jai újí -
tot ták fel az ud vart is nagy sza bá sú
tár sa dal mi mun ká val. A gim ná zi -
um ból és az ál ta lá nos is ko lá ból is
rend kí vül sok se gít ség ér ke zett. Kü -
lön kö szö net il le ti a he lyi Pe tő fi Sán -
dor Evan gé li kus Ál ta lá nos Is ko lát,

mert az épít ke zés ide jé re ön ma gát is
„össze húz va” be fo gad ta az óvo dát.

A há la adó is ten tisz te let kü lön le -
ges sé ge volt az a gyer mek kan tá ta,

amely az evan gé li kus ok ta tá si in -
téz mé nyek és a gyü le ke zet szép
össze fo gá sá val csen dült fel. Dag mar
és Klaus Heiz mann Nóé és az özön -
víz cí mű mű vét mint egy het ven ta gú,
óvo dá sok ból és kis is ko lá sok ból, va -
la mint pe da gó gu sok ból és lel ké szek -
ből ál ló együt tes szó lal tat ta meg. A
mű vet Far kas né Gom bár Il di kó, a
gyü le ke zet kán to ra ta ní tot ta be. A fél -
órás ze ne mű han gu lat fes tő éne kek -
kel, vál to za tos hang sze re lés sel me sél -
te el Nóé hi tet pró bá ló tör té ne tét. (A
temp lom ol tár te re volt a bár ka, aho -

vá Gáncs Pé ter püs pök mint Nóé
pász tor bot já val ve zet te be az ál la tok -
nak öl tö zött ovis csa pa tot.) Aho gyan
a bár ka vé del met nyúj tott a ben ne lé -

vők nek, úgy nyújt vé del met mind -
annyi unk nak Is ten kö zel sé ge.

Az ün nep lés és a há la adás a temp -
lom ból ki jő ve az óvo da épü le te előtt
foly ta tó dott. A Gos pel Sa sok ének -
együt tes vi dám da lai után a püs pök
meg ál dot ta a meg újult és ki bő vült
óvo dát, ahol ősz től már száz hu szon -
öt kis gyer mek ré sze sül het vi dám,
szí nes és kor sze rű kör nye zet ben az
Is ten sze rint va ló ke resz tyén ne ve lés -
ben – az ő di cső sé gé re és mind annyi -
unk örö mé re.

g Lup ták György

Megújultakiskőrösi
HarangvirágEvangélikusÓvoda

f Folytatás az 1. oldalról Hosszú, ap ró lé kos res ta u rá lá si mun -
ka után vég re el ké szült a do mo nyi
gyü le ke zet ado má nya ként az Evan -
gé li kus Or szá gos Mú ze um ba ke rült
ol tár kép. A sza kadt, el ázott, fel re pe -
de zett fest mény a pusz tu lás szé lén
állt, ami kor egy si ke res pá lyá zat ré -
vén mód nyílt a res ta u rá lá sá ra. 

Bu csi Ág nes res ta u rá tor mű vész
ap ró lé kos, gon dos mun ká val meg -
men tet te és szin te új já va rá zsol ta az
óri á si mé re tű ké pet. El ké szül te után
azon ban a fest mény a he lyét ke res -
te. Mé re te (4,8 mé ter ma gas és 2,1

mé ter szé les) és ko ra (a 19. szá zad vé -
ge) ke vés egy há zi hely szín nek fe lelt
meg iga zán. 

A bu da pes ti Pus kin ut cai dé li ke rü -
le ti püs pö ki hi va tal (volt Pulsz ky-pa -
lo ta) elő te re azon ban kor ban és el he -
lye zés ben is mél tó a kép té má já hoz, és
meg fe le lő rá lá tást is biz to sít az al ko -
tás ra. Az ide lá to ga tó kat, a hi va ta los
ügye ket in té ző ket így már a fel tá ma -
dott Krisz tus len dü le tes alak ja fo gad -
ja, és em lé kez te ti az öröm hír re: Krisz -
tus fel tá madt! Va ló ban fel tá madt!

g Dr. Har ma ti Bé la Lász ló

Feltámadás
aPuskinutcában!
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A nagy csü tör tö ki ese mé nyek ol va sá sa kor min -
den esz ten dő ben fel idé ző dik ben nem az a kö -
zel ne gyed szá za da át élt él mény, amely nek em -
lé ke idén már a vi rág va sár na pot meg elő ző hét
nap ja i ban vé gig kí sért. Az Egy há zak Vi lág ta ná -
csa (EVT) 1991-ben Can ber rá ban, Auszt rá lia
fő vá ro sá ban tar tot ta he te dik nagy gyű lé sét. A
je les ese ményt meg elő ző if jú sá gi ta lál ko zó zá -
ró is ten tisz te le tén a kon ti nens nyi or szág ős la -
ko sa i nak kép vi se le té ben je len lé vő „benn szü -
lött” fi úk és lá nyok lá bát mos ták meg a hely -
bé li – fe hér – fi a ta lok. Ki fe je zés re jut ta tá sa volt
ez a gesz tus a meg bá nás nak is, bo csá nat ké rés
azo kért a bű nö kért, ame lye ket a gyar ma to sí -
tó elő dök kö vet tek el az ős la ko sok kal szem ben.
Ar ra azon ban nem szá mí tot tak a je le net szem -
lé lői (a vi lág mé re tű ta lál ko zó kö zel öt száz
részt ve vő je), hogy a szim bo li kus ese mény
foly ta tó dik. Csak hogy most az ír, skót és más
eu ró pai gyö ke rek ből szár ma zó fi a ta lok nak
kel lett le ül ni ük, és – a ki en gesz te lő dés je le ként
– abori gi nal (auszt rá li ai ős la kos) tár sa ik szol -
gál tak fe lé jük. 

Az ol va só ban bi zo nyá ra fel ve tő dik a kér dés:
mi kö ze egy Ma gyar or szá gon meg szer ve zett ta -
nul mány út nak a már ré gen le csen gett, vi lág -
mé re tű ta lál ko zó hoz? No meg ta lán az is,
hogy mi ért vét e so rok író ja a saj tó mű faji sza -
bá lyai el len. Egy tu dó sí tás nak – amely re a szer -
kesz tői fel ké rés szólt – tárgy sze rű nek kell len -
nie, mel lőz ve min den sze mé lyes sé get. 

De va jon le het-e a ha zai ci gány ság ról tá vol -
ság tar tó an, ér ze lem men te sen ír ni? Ho gyan is
le het ne, ami kor ro ma test vé re ink nyo mo rú sá -
gos kö rül mé nye ik el le né re is tel ve van nak ér -
zel mek kel, élet öröm mel, vi dám ság gal. Eb ből
kap hat tak íze lí tőt an nak a ti zen két fős öku me -
ni kus női de le gá ci ó nak a tag jai, amely áp ri lis
9–13. kö zött azért szel te ke resz tül-ka sul az or -
szá got, hogy fel ke res sen né hány olyan pro tes -
táns gyü le ke ze tet, amely nek von zás kör ze té ben
nagy szá mú ro ma la kos ság él. 

A ta nul mány út meg va ló sí tá sá hoz az Eu ró -
pai Ke resz tény Nők Öku me ni kus Fó ru mán el -
nyert pá lyá zat ad ta a pénz ügyi fe de ze tet, de
hogy az „Is merj meg! Is mer kedj!” el ne ve zé sű
prog ram el is ér te a cél ját, az tel jes mér ték ben
a ven dég lá tó gyü le ke ze tek és a ci gány kö zös -
sé gek ér de me. A Bor sod-Aba új-Zemp lén me -
gye szá mos te le pü lé sén és a tol nai Sár szent lő -
rin cen tett lá to ga tá sok so ra vi rág va sár nap pal

le zá rult ugyan, de a „pro jekt” foly ta tó dik: jú -
ni us vé gén kon fe ren ci á ra gyűl nek össze ma gya -
rok és ci gá nyok. 

A böj ti ta nul mány út ról a Ma gyar or szá gi Egy -
há zak Öku me ni kus Ta ná csá nak Női Bi zott sá -
ga hi va ta los be szá mo lót ál lít össze. Ezen írás
ter je del mi kor lá tai meg sem en ge dik, hogy e he -
lyütt a hét min den ese mé nyé ről meg em lé kez -
zünk. Pe dig em lí tés nél jó val több re mél tók az
aba ú ji re for má tus gyü le ke ze tek (Her nád né me -
ti, Gönc rusz ka, Aba új szán tó, Szend rő) ál do za -
tos erő fe szí té sei, ame lyek kel – szün te le nül fi -
gyel ve az ál la mi pá lyá za tok ad ta le he tő sé ge ket
– mun ka nél kü li ek nek te rem te nek mun ka he -
lye ket a kö zös ség mé hé sze té ben vagy ki sebb
pénz ke re se ti le he tő sé get – pél dá ul lek vár fő zés -
sel. Vagy épp az, aho gyan az egy há zi fenn tar -
tás ba vett he lyi is ko lák ta no dá i ban igye kez nek
fel zár kóz tat ni a ro ma gyer me ke ket.

Sár szent lő rinc re – egy ado má nyo zó fel aján -
lá sá nak kö szön he tő en – épp a ta nul mány út
vé gén ér kez tek meg azok a „csi nos csi bék” (né -
hány he tes ba rom fik), ame lyek ből he tet-nyol cat
kap hat tak a ci gány-bib lia órá ra já ró csa lá dok, hogy
fel ne vel jék őket…

A prog ram el ne ve zé se: „Is merj meg! Is mer -
kedj!” Egy mást iga zán meg is mer ni csak úgy le -
het, ha nem tá vol ról, fönt ről le fe lé te kint ve
szem lél jük a má si kat, ha nem kö zel ha jo lunk
hoz zá. Ez a hét az egy más fe lé for du lás, az
össze ha jo lás al kal ma volt, ro mák és nem ro mák
szá má ra egy aránt al ka lom az egy más éle té be
tör té nő be te kin tés re.

A fe le ke zet kö zi női de le gá ció tag jai Sár szent -
lő rin cen meg kós tol hat ták a ci gány ke nye ret, a
pu nyát és a rend kí vül íz le tes ká posz tás le csót.
Sőt ket tő jü ket még éj sza ká ra is be fo gad ta a fa -
lu szer te Lam ba da Ma ri ként em le ge tett, ked -
ves oláh ci gány asszony…

A ta lál ko zá sok köz ben Is ten Lel ke mun kál -
ta az elő íté let fa la i nak om lá sát, a múlt sé rel me -
i nek ol dá sát. 

E ta nul mány út so rán szí vünk be vé sőd he tett
a ki en gesz te lő dés, a szol gá ló sze re tet fon tos sá -
ga. Ép pen úgy, aho gyan azt húsz-egy né hány év -
vel ez előtt a tá vo li Can ber rá ban vés ték so kak szí -
vé be em lé ke ze tes mó don az auszt rá li ai ős la ko -
sok és te le pe sek le szár ma zot tai. Egy más el fo ga -
dá sa, a meg bé ké lés mun ká lá sa va ló já ban egy -
há za ink ban sem ide jét múlt fel adat!

g B. Pin tér Már ta

»i S Merj Me g! i S Me r K e dj!«

Alázattalegymásiránt
Öku me ni kus női ta nul mány út 
Észak- és Dél-Ma gyar or szá gon

Ha meg kér dez nénk az em be re ket, mi szük sé -
ges ah hoz, hogy Is ten nek tet sző éle tet él jünk,
szin te min den ki től vég te le nül hosszú lis tát
kap nánk válaszul. A leg töb ben ta lán at tól fél -
né nek, hogy a jó, ame lyet tesz nek, nincs egyen -
súly ban az zal a rosszal, amely kö rül vesz ben -
nün ket. Mi ke ás pró fé ta az Ószö vet ség ben azon -
ban ré gen le ír ta, mi is iga zán ked ves az Úr előtt:
„Em ber, meg mond ta ne ked, hogy mi a jó, és hogy
mit kí ván tő led az Úr! Csak azt, hogy élj tör vény
sze rint, tö re kedj sze re tet re, és légy alá za tos Is -
te ned del szem ben.” (Mik 6,8)

Mi ke ás em lé kez tet ben nün ket, hogy Is ten
sok kal in kább ér dek lő dik ben ső ér zé se ink,
sem mint kül ső ál do za ta ink iránt. Ő mé lyen a
szí vünk be lát, hogy az iga zi mo ti vá ci ót ke res -
se, és lás sa, ami kor igaz ság té tel ről, az ő sze re -
tő ir gal má ról és a ve le va ló alá za tos úton le vés -
ről, őt kö ve tés ről gon dol ko dunk.

Mi előtt igaz sá gért imád ko zunk és azért,
hogy el tud juk ér ni azo kat, akik a vi lág szá mos
or szá gá ban igaz ság ta lan kö rül mé nyek kö zött
bör tö nök ben él nek, elő ször a sa ját éle tünk ben
kell ren det ten ni Is ten előtt. 

Mi előtt imád ko zunk, hogy má so kat ke gye -
lem ből is sze ret ni tud junk, és er re az Úr akár
bör tön misszi ó ban is se gít sen min ket, hogy el -
ér jük azo kat, akik nem tud nak ma gu kon se gí -
te ni – kü lö nö sen is a fog va tar tot tak ár tat lan
gyer me ke it –, elő ször meg kell ta nul nunk sze -
ret ni és a ked ves sé get gya ko rol ni.

Mi előtt imád ko zunk, hogy má sok is meg is -
mer jék és kö ves sék Jé zus Krisz tust, elő ször meg

kell ja ví ta nunk sze mé lyes éle tün ket Is ten nel.
Meg kell él ni hi te le sen, hogy amit mon dunk,
azt hisszük, mert ez be fo lyá sol min den mást.

És így, ezt az alap ve tő ren det kö vet ve kezd -
het jük idén az imád ko zást az Úr ral az úton.

Elő ször is a sa ját éle tün kön és az Úr ral va ló
kap cso la tun kon kezd ve, majd azok fe lé – ra bok,
a bün te tett elő éle tű ek, a csa lá dok, a fog lyok, a
bűn cse lek mé nyek ál do za tai, a bör tön őrök és
bör tön misszi ó sok –, akik kö zött szol gá lunk. 

Imád koz zunk, kér ve Is tent, hogy min ket és
má so kat is er re az út ra te rel jen. Imád koz zunk,
de ne csak azért, hogy má so kat is Jé zus hoz ve -
zet hes sünk, ha nem hogy meg tud juk mu tat ni ne -
kik, ho gyan kell az úton jár ni ve le és kö vet ni őt.

Mi ke ás fel hí vá sa ar ra em lé kez tet min ket,
hogy Is ten ke ze, Szent lel ke ott van a sze gé nyek
és az el nyo mot tak kö zött, hogy a be te gek nek, a
sze gé nyek nek, a be bör tön zöt tek nek, a nap ja i -
kat, éve i ket ho mály ban szá mo lók nak, azok nak,
aki ket sen ki sem is mer, sen ki sem lát, és akik sen -
kit sem ér de kel nek, va la mi újat mu tas son. Ezt
a me rész meg bí zást, hogy nem min den na pi he -
lye ken kép vi sel jük Is ten ke gyel mét, sze re te tét és
igaz sá gos sá gát – ezt a meg bí zást kap tuk. 

Is ten lát ja a mun kát, lát ja szol gá la to dat. Lát ja
az éle te det is, és kész tá mo gat ni azo kat, akik nek
a szí ve tel je sen az övé. Men jünk bát ran a ke gye -
lem ki rá lyi szé ke elé, hogy imád koz zunk a szük -
ség ben lé vő kért és azo kért, aki ket szol gá lunk.

g Ti mo thy Khoo el nök
(Nem zet kö zi Test vé ri Bör tön tár sa ság – 

Pri son Fel lows hip In ter na ti o nal)
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„Is ten nel az úton”

• Má jus 4., va sár nap: a fog va tar tot tak és a bör -
tön misszió va sár nap ja. Imád koz zunk az Úr
ir gal má ért, az el ítél te kért, a sza ba dul ta kért,
csa lád ja i kért, gyer me ke i kért, az ál do za to kért
és a bör tön misszi ó ért. Hogy az el ítél tek
meg ért sék az Úr gon dos ko dá sát, re mény ked -
je nek, és ke res sék a bűn bo csá na tot. A ra bo -
kért, hogy meg bé kél je nek az ál do za tuk kal, a
csa lád dal és a tár sa da lom mal.
• Má jus 5., hét fő: a hely re ál lí tó igaz ság szol gál -
ta tás nap ja. Imád koz zunk, hogy az igaz ság ke -
gye lem mel tel jes le gyen. A tör vény al ko tó kért,
hogy olyan tör vé nye ket hoz za nak, ame lyek a
bű nö zők meg té ré sét és tár sa dal mi be il lesz ke -
dé sét se gí tik. A bí rá kért, hogy igaz sá gos íté -
le te ket hoz za nak, és mun ká ju kat az igaz ság
és kö nyö rü le tes ség ve zé rel je.
• Má jus 6., kedd: az ál do za tok nap ja. Imád -
koz zunk, hogy az ál do za tok vi gasz ta lást ta lál -
ja nak az Úr ban. Hogy meg ta nul junk ir gal mas -
nak len ni azok kal, akik fáj dal mat okoz tak.
• Má jus 7., szer da: a sza ba dul tak nap ja. Imád -
koz zunk a sza ba dul ta kért, hogy meg ta lál ják he -
lyü ket a kö zös ség ben. A volt fog va tar tot ta kért,
hogy csa lád juk ban és a tár sa da lom ban meg ér -
tés re ta lál ja nak. Hogy amint új éle tet kez de nek,
ké pe sek le gye nek el len áll ni a kí sér tés nek. 

• Má jus 8., csü tör tök: a bün te tés-vég re haj tás
nap ja. Imád koz zunk a bör tön pa rancs no ko kért
és csa lád ju kért, hogy meg be csül jék őket. A bör -
tö nök ben dol go zó kért, hogy ir ga lom mal vé gez -
zék mun ká ju kat. Hogy bá to rít va és re ményt ad -
va cse le ked je nek hi va tá suk gya kor lá sa köz ben.
• Má jus 9., pén tek: a bör tön ben lé vők csa lád -
ja i nak nap ja. Imád koz zunk az el ítél tek csa -
lád ja i ért, kü lö nö sen a gyer me ke kért, hogy
szebb jö vő jük le gyen. Az el ítél tek csa lád ja i -
ért, hogy a tá vol lét ne gyen gít se sze re te tü ket,
és tá mo gas sák egy mást. Az ott hon ma radt
csa lád ta go kért, hogy ir gal mat ta lál ja nak az
Úr ban, és tü re lem mel vi sel jék azt a meg pró -
bál ta tást, hogy hoz zá tar to zó juk tá vol van.
• Má jus 10., szom bat: a bör tön lel ké szek, misszi -
ó sok nap ja. Imád koz zunk a bör tön lel ké sze kért
és az ön kén te se kért, hogy az Úr ad jon erőt, ki -
tar tást és tü rel met mun ká juk hoz. Hogy a
fegy őrök és az el ítél tek is se gít sé get kap ja nak
a bör tön lel ké szek től és misszi ó sok tól.
• Má jus 11., va sár nap: a meg bé ké lés nap ja.
Imád koz zunk, hogy a fog va tar tot tak a ke -
reszt hez jöj je nek, ah hoz a hely hez, ahol a sze -
re tet és az igaz ság ta lál ko zik. Hogy a fog va -
tar tot tak meg bé kél je nek ál do za ta ik kal, csa -
lád juk kal és kö zös sé geik kel.

imád koz za tok! – ér tük, ér tünk, ve lünk!
„Em ber, meg mond ta ne ked, hogy mi a jó, és hogy mit kí ván tő led az Úr! Csak azt, hogy élj
tör vény sze rint, tö re kedj sze re tet re, és légy alá za tos Is te ned del szem ben.” (Mik 6,8)

Ked ves Test vé rek az Úr Jé zus Krisz tus ban!
Ez az esz ten dő im má ron a hu szon ket te dik, ami kor Ma gyar or szá gon is be kap cso ló dunk a Nem -
zet kö zi Test vé ri Bör tön tár sa ság vi lá got át fo gó egyik prog ram já ba, a nem zet kö zi bör tön -
misszi ós ima hét be. Kö szön jük az ér tük, ér tünk, ve lünk mon dott imád sá go kat, akár az ott ho ni
csend ben, akár va la mely is ten tisz te le ti al kal mon hang za nak el. Az imád ság mel lett eb ben az év -
ben is sze ret nénk se gít sé get kér ni ah hoz, hogy olyan gyer me ke ket tud junk nyá ron tá bo roz tat -
ni, akik nek va la me lyik szü lő je bör tön ben van. Fel hí vá sun kat há rom ezer egy ház köz ség nek, gyü -
le ke zet nek, in téz mény nek küld jük el, az zal a meg jegy zés sel, hogy ha min den tize dik meg szó -
lí tot tunk ezer öt száz fo rin tot küld, ak kor húsz gyer me ket tu dunk el vin ni nya ral ni! 

Kér jük, se gít sen! Le gyen Ön a ti ze dik! 
Is ten ál dá sát kér ve min den ki szol gá la tá ra, gyü le ke ze té re, test vé ri sze re tet tel:

g Ro szík Gá bor evan gé li kus lel kész, el nök
(Ma gyar Test vé ri Bör tön tár sa ság, Bör tön lel ké szek Ma gyar or szá gi Szer ve ze te)

Ma gyar Test vé ri Bör tön tár sa ság • 2100 Gö döl lő, Pf. 268. • bor ton misszio@gmail.com •
www.bor ton tar sa sag.hu • szám la szám: MKB Bank Zrt. 10300002-20345073-00003285.
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g Hein richs Esz ter

Ami kor hat év vel ez előtt az or szág
leg nyu ga tibb csücs ké be köl töz tem,
úgy érez tem, mint ha egy ide gen, mégis
is me rős or szág ba ér kez tem vol na. Má -
ig meg döb bent, hogy er re fe lé a leg egy -
sze rűbb em ber is ját szi könnyed ség gel
vált né met ről ma gyar ra és for dít va. Ág -
fal ván és Sop ron bán fal ván temp lom -
tól kocs má ig hang zik a né met szó. 

Ma már azt is tu dom, hogy a nyel -
ve ket le het nagy sze rű en ke ver ni is. Itt
nem gond, hi szen így is ér ti min den -
ki. A mi nap egy hölgy állt előt tem a he -
lyi sza tócs bolt ban, és ezek kel a sza vak -
kal os tor mol ta az el adót: „Schätz -
chen, egy ki ló Bro tot ké rek.” És min -
den gond nél kül ha ma ro san ott is
lan dolt a ko sa rá ban a ke nyér. Sze re tem
hall gat ni, ahogy egy más kö zött né me -
tül be szél nek a he lyi ek. Mond ják,
mond ják gyö nyö rű dia lek tu suk ban, az -
tán ami kor va la mi nem jut eszük be né -
me tül, ak kor azt ma gyar szó val pó tol -
ják. Va la hogy így: „Ich war im Hos pital
bei vér vé tel.” Vagy: „Mein vér nyo más
war fa st zwe i hun dert.”

Az or szág nak ezen a ki csiny ke né -
met szi ge tén mint ha min den más
len ne, mint pár ki lo mé ter rel ar rébb.
Má ig meg döb bent, hogy a ré test le het
bab bal is en ni, ám az még in kább, hogy
egy ál ta lán nem mind egy, hogy azt a bi -
zo nyos ré tes la pot mi lyen sod ró fá val
nyújt ják ki, mert a né met sod ró fa
„fo gan tyús”, a ma gyar meg nem. 

És a gyü le ke ze ti élet ben is van nak
nem el ha nya gol ha tó kü lönb sé gek a
he lyi né me tek és a be te le pí tett vagy ide -
köl tö zött ma gya rok „lel ki sé gei” kö zött.
A leg nyil ván va lóbb ta lán az, hogy a ma -
gya rok tér del ve úr va cso ráz nak, a né me -
tek pe dig áll va. Ez ak kor na gyon fel tű -
nő, ami kor mind ez „egy kör ben” tör té -
nik. A né met hí vő so ha nem tér del ne
az ol tár hoz, a ma gyar meg ha térd pro -
té zis sel küzd, ak kor is le tér del. És az ol -
tár tól a pa do kig azon ugye bár jól el le -
het dünnyög ni, hogy a má sik mi ért tér -
delt le, vagy ép pen mi ért ma radt áll va.
Örök konflik tus- és (ma már egy ki csit)
hu mor for rás is ez a nem min den na pi
együtt élés. Amin azon ban ma a „gyütt -
ment” lel kész nő el-el mo so lyodik, an nak
gyö ke rei hét év ti zed re nyúl nak vissza. 

Azt hi szem, ha 1946-ban nincs ki -
te le pí tés, ma ak kor is so kan be szél né -
nek már ma gya rul ezen a kör nyé ken.
A né me tek nek a szü lő föld jük ről va ló
el ül dö zé se azon ban em ber te len és
tra gi kus po li ti kai és tár sa dal mi be avat -
ko zás volt, ame lyet má ig nem he ver -
tek ki az itt élők. Sem itt, sem új ott -
ho nuk ban, Né met or szág ban. 

Er ről a kény szer ből szü le tett, de ter -
mé sze te sen má ra már kon szo li dált
együtt élés ről, en nek tör té ne té ről és
sok-sok mo za ik da rab ká já ról a leg -
töb bet két idő sö dő úr tól, Gritsch Má -
tyás tól és Böhm And rás tól hal lot tam. 

Böhm And rás szü lő fa lu ja tör té ne tét
az Ág fal vi mo za ik cí mű könyv ben fog -
lal ta össze, Gritsch Má tyás pe dig lel kes
szer kesz tő je a ki te le pí tés tör té ne tét is
do ku men tá ló oe den bur ger land.de hon -
lap nak. Ha a fal vak tör té ne té vel kap cso -
lat ban hi á nyos sá ga im van nak, ha nem
tu dom el ol vas ni az anya könyv ben a gót
be tű ket, ha fel kell ku tat nom az arany -
kon fir man du so kat, ha er re vagy ar ra
szük sé gem van, ők jön nek és se gí te nek.
Me sél nek, be mu tat nak, for dí ta nak,
gyűj te nek, ada koz nak, és min den ere -
jük kel azon van nak, hogy ne vesszen ki
a né met szó és kul tú ra temp lo ma ink -
ból és te le pü lé se ink ről. 

Őket fag ga tom most is, ahogy te -
szem im már hat éve. 

* * *

– Ma tyi bá csi, Ön az idő sebb.
Ho gyan em lé ke zik vissza a ki te le pí -
tés nap ja i ra? 

Gritsch Má tyás: Tíz éves vol -
tam. Édes apám az áram szol gál ta tó nál

dol go zott, ami ugye bár ál la mi cég volt,
ezért nem ke rül tünk a ki te le pí tet tek
lis tá já ra. Pe dig az 1941-es nép szám lá -
lás kor né met nek val lot tuk ma gun kat.
El vit ték az uno ka test vé re i met, az
idős nagy ma má mat, az osz tály tár sa -
im nagy ré szét, az ut ca be li e ket. A bán -
fal vi ak ki lenc ven szá za lé kát. A nagy -
ma mám tól el sem tud tam bú csúz ni,
mert ő Ág fal ván la kott. Bár ez csak
négy ki lo mé ter re van tő lünk, ha tó sá -
gi lag ko ráb ban kör be zár ták, mint
Bán fal vát. Egyik te le pü lést sem le he -
tett se meg kö ze lí te ni, se el hagy ni. A
ki te le pí tet tek lis tá ját a jegy ző ség re, a
mai óvo da épü le té re füg gesz tet ték ki.
A döb be net, a hi tet len ke dés és a két -
ség be esés ural ko dott el az egész te le -
pü lé sen. Hi szen mi itt él tünk, itt szü -
let tünk. És a mi őse ink is. 

– And rás bá csi, Ön há rom éves
volt, ami kor majd hogy nem ki ürült a
fa lu. Van nak em lé kei? 

Böhm And rás: Em lék ké pe im
alig, álom ké pe im má ig van nak azok -
ról a na pok ról. Ezer négy száz har -
minc négy em bert vit tek el Ág fal vá -
ról. A Fő ut ca i a kat mind. Ők me ző -
gaz da ság ból él tek. Min de nü ket itt
kel lett hagy ni uk: há zu kat, föld je i -
ket, is tál ló i kat, ál la ta i kat, bú to ra i kat,
ru há i kat, edé nye i ket. Min dent. Csak
egy kis cso ma got vi het tek ma guk kal.

Jól mon dod, a fa lu ki ürült. Szó sze -
rint min den ki ürült. A ha tal mas és
gyö nyö rű temp lo munk, az evan gé li -
kus is ko la, és egyik nap ról a má sik -
ra meg szűn tek az ének ka rok és a vi -
rág zó egye sü le tek is. Min dent, de
min dent át kel lett szer vez ni és új ra -
gon dol ni.

– A fal vak pár na pon be lül új ra be -
né pe sed tek. Mi lyen volt az együtt élés
a né me tek és a ma gya rok kö zött? 

B. A.: Nem a ki te le pí tés nap ján
kez dő dött el a be te le pí tés, ha nem
már ok tó ber ben. Rá ba köz ből, Csor -
ná ról és a kör nyé ké ről hoz tak ma gyar
csa lá do kat, be köl töz tet ték őket a
he lyi ek mel lé. Ez sem volt egy sze rű
tör té net. Kép zeld csak el, hogy a sa -
ját há za dat – a ki csiny ke kony há dat,
az egyet len szo bá dat –, ahol már úgy -
is he ten-nyolc an él tek, meg kell osz -
ta nod egy má sik hét-nyolc fős csa lád -
dal. Azt mond ják, na gyon ne héz
volt ez a fél év is. 1945-ben és 1946-
ban össze sen mint egy het ven hat te -
le pü lés ről jöt tek Ág fal vá ra. 

Em lí tet tem, hogy a Fő ut ca tel je -
sen ki ürült, on nan min den kit be va -
go ní roz tak. Azo kat a há za kat és ja -
va kat ma gya rok kap ták. Ott ma sem
na gyon hal la ni né met szót. 

Ág fal vá nak az volt a sze ren csé je a
kör nye ző te le pü lé sek kel szem ben,

hogy itt na gyon sok volt az ipa ros és
a bá nyász, akik re szük ség volt a há -
bo rú utá ni Ma gyar or szág új ra épí té -
sé nél. Ők ma rad hat tak. A Hegy ut -
cá ban, a Pa tak ut cá ban, a Brenn ber -
gi úton és a Gyógy ut cá ban. Olyan
volt ez a négy ki csi ut ca még év ti ze -
de kig, mint egy nagy csa lád. Az én
ge ne rá ci óm csak úgy gon dol Ág fal -
va te le pü lés szer ke ze té re ma is, hogy
van „a fa lu”, meg van „a hegy”. A fa -
lu a Fő ut ca ka nyar gós, hosszú ut cá -
ja, csu pa nagy ház zal. A hegy meg ezt
a négy ki csi ut cát je lö li a bá nyász há -
zi kók kal és a sok kal sze gé nye sebb
kör nye zet tel. 

Mi ott a he gyen olya nok let tünk,
mint egy nagy csa lád. Ab lak, aj tó,
kert ka pu, min den tár va-nyit va volt.
Eb ben a tömb ben, fenn a he gyen né -
me tül be szél get tünk. Az tán, ami -
kor le men tünk a hegy ről a Fő ut cá -
ba, ott ma gya rul. Be vol tunk zár va
ab ba a négy kis ut cá ba. En nek két ség -
kí vül meg vol tak az elő nyei is. És
még hadd mond jam el azt is, hogy in -
nen, a hegy ről mi mind vé gig át lát -
tunk a szom szé dos oszt rák fal vak ba
is. De ne künk ugye bár se ki, se be…

So ka kat meg vi selt ez a be zárt ság.
A het ve nes évek ben ször nyű ön -
gyil kos sá gi hul lám sö pört vé gig az ős -
la kos sá gon. Nem csak itt, ha nem
kör nyék be li te le pü lé se ken, Brenn -
berg bá nyán, Gör be ha lom ban és Bán -
fal ván is. Ez ön ma gá ban is meg ér ne
egy ta nul mányt. Tud tom mal sen ki
nem fog lal ko zott még ve le.

G. M.: El tűn tek az osz tály tár sa im,
he lyet tük újak ér kez tek. És svá boz -
tak min ket. Las san, na gyon las san
meg kel lett ta nul nunk együtt él ni, hi -
szen ne kik is meg volt a ma guk tör -
té ne te. Ami kor a több ezer em ber rel
el in dul tak a sze rel vé nyek, olyan „me -
leg vál tás” volt Bán fal ván, hogy sok
ház ban a né me tek ál tal –
per sze sa ját ma guk nak – fő -
zött, érin tet len, me leg ebéd
vár ta a tűz he lyen az ér ke ző
ma gyar csa lá do kat. 

Azok, akik ilyen-olyan
okok ból itt ma rad hat tak, né -
ha már az őrü let ha tá rán jár -
tak. Volt, aki ön ke zé vel ve tett
vé get csa lád ja, majd a sa ját
éle té nek.

A szü le ink min dig úgy en -
ged tek el ben nün ket az is ko -
lá ba, hogy a lel künk re kö töt -
ték, nem be szél he tünk ar ról,
amit ott hon hal lunk. Szü le ink
fáj dal mát, ke ser vét és vé le mé -
nyét nem vi het tük ma gunk kal
az is ko lá ba. 

Az tán 1948-ban az itt ma -
radt mint egy ti zen öt csa lád -
nak is el kel lett hagy nia az ott ho nát.
Ek kor ér kez tek hoz zánk a fel vi dé ki
ma gya rok. Ne künk is men ni kel lett,
egy ro mos há zat kap tunk két ut cá val
ar rébb. Olyant, amely re apám azt
mond ta, hogy „na, ide a kecs két
sem…” Az tán va la ho gyan meg is ol -
dot ta, hogy a sa ját há zunk ban al bér -
lők le het tünk. 

Ne héz idők vol tak. Ne künk is, és
a ki te le pí tet tek nek is. Alig tud tunk
ró luk va la mit. Azon ban az oszt rák
vas út tár sa ság nak há la, né ha messzi -
ről lát hat tuk őket. Itt, a nyu ga ti ha -
tár szé len ugyan is van nak ma is, és
vol tak év ti ze dek kel ez előtt is oszt rák
tu laj don ban lé vő vas úti pá lyák. A sze -
rel vé nyek re – ame lyek Ág fal vá nál jöt -
tek be az or szág ba, majd Sop ron és
Har ka érin té sé vel Sop ron ke reszt úr -
nál (Deutschk re uz) hagy ták el –
csak Auszt ri á ban le he tett fel száll ni,
ró luk le száll ni, eze ket hív ták kor ri -
dor vo na tok nak. Sok-sok hon vággyal

küz dő ki te le pí tett csak azért jött el
1946 után új né met ott ho ná ból Bur -
gen land ba, hogy ezen a pár ki lo mé -
ter nyi vas úti pá lyán utaz has son. 

A vo nat Ág fal vá nál min dig las sí tott.

Azt mond ják, an nál las sab ban ment,
mi nél töb bet fi zet tek a ki te le pí tet tek
a moz dony ve ze tő nek. Per sze, a sze rel -
vé nye ken kí vül ről min de nütt ha tár -
őrök és ka to nák lóg tak. Mi pe dig kint
áll tunk a vas úti töl tés mel lett, és né mán
in te get tünk. So kan, na gyon so kan
utaz tak azért hét -nyolc száz ki lo mé tert,
hogy né hány má sod perc re lát has sák
a töl té sek ben buj ká ló ro ko na i kat, a
kert jük vé gét, a há zuk te te jét vagy a
temp lom tor nyot. Ele in te így tar tot tuk
a kap cso la tot. Az tán ami kor ha za jö -
het tek, ak kor is so ká ig csak Bu da pest -
re utaz hat tak, mert mi a ha tár sáv ban
lak tunk, aho vá csak en ge déllyel le he -
tett be lép ni. Bu da pes ten lát hat tam
vi szont idős nagy ma má mat is. 

– Ho gyan vál to zott meg az egy há -
zi élet 1946 után?

G. M.: Gyö ke re sen. Rá ba köz ből is

jöt tek evan gé li ku sok, bár a la kos ság -
cse ré vel az ad dig ki sebb ség ben lé vő
ka to li ku sok szá ma nőtt ha tal mas ra,
az év ti ze dek óta nö vek vő, két ezer-öt -
száz főt szám lá ló evan gé li kus gyü le -
ke zet pe dig össze zsu go ro dott. Ma
alig va gyunk két szá zan. A ki te le pí tés
ide jén dr. Prőh le Ká roly volt a lel ké -
szünk. Negy ven hat után vol tak már
ma gyar is ten tisz te le tek is, még is a
gyü le ke zet volt az a hely, ahol őriz -
het tük iden ti tá sun kat és nyel vün ket.
Sze re tett lel ké szünk, Fol tin Brú nó
ide jén is ke ve sen vol tunk, de má ig is
na gyon össze tar tó kö zös ség va gyunk. 

1967-re olyan ke ve sen let tünk Bán -
fal ván, hogy nem tud tuk fenn tar ta ni
és fel újí ta ni a temp lo mun kat. Sop ron
vá ro sa ezért ar ra kö te le zett ben nün -
ket, hogy cse rél jük el a temp lo mun kat
a kö ze li, jó val ki sebb ka to li kus is ko lá -
ra. Film is ké szült a köl tö zés ről. Sen -
ki nem se gí tett ne künk, sem ál la mi,
sem egy há zi rész ről. Ma gunk hord tuk

át a temp lom tor nyot (!), a pa do kat, a
tü ze lőt, min dent, de min dent – kis ta -
lics ká kon. Egy ro mos épü le tet kap -
tunk. A tor nyot új ra épí tet tük, és ön -
erő ből fel újí tot tuk az is ko lát. Hosszú
év ti ze dek kel let tek, amíg min den ki
meg sze ret te ezt a Haj nal té ri épü le tet,
ami mos tan ság már né ha szű kös nek
bi zo nyul. Sok szor a temp lom szó he -
lyett ma is az is ko la jön a nyel vem re.

B. A.: Nagy tisz te let tel te kin tet tünk
azok ra, akik a leg ne he zebb idők ben
is a temp lom kör nyé kén se géd kez tek.
Ma is nagy há lá val gon dol nak az ág -
fal vi ak dr. Pusz tai Lász ló ra és Welt -
ler Ödön re, akik hosszú éve kig, il let -
ve év ti ze de kig sze re tet tel pász to rol -
tak ben nün ket. Pusz tai Lász ló ve lünk
él te át a ki te le pí tés bor zal ma it, az ő
ide jén lett a két ezer fős gyü le ke zet ből
– Brenn berg gel együtt– alig hat száz
fős kö zös ség. Mi kor a ki te le pí ten dők
lis tá já val és az ir gal mat lan ren de le tek -
kel szem be sül tünk, lel ké szünk elő re -
hoz ta a kon fir má ció idő pont ját. Azt
mond ják, gyö nyö rű ün nep ség volt.
Pár nap pal ké sőbb pe dig, ami kor el -
in dul tak a vi rág gal fel dí szí tett sze rel -
vé nyek a ki te le pí tet tek kel, zúg tak a
temp lom ha rang jai.

1956 megint ha tal mas vál to zást ho -
zott a gyü le ke ze ti élet ben. Ek kor
megint több szá zan el hagy ták a fa lut.
Né hány ma gyar evan gé li kus csa lád is
ide köl tö zött idő köz ben, de ha a gyü -
le ke ze ti lis tá kat meg néz zük, még
min dig túl nyo mó részt né met ne vek
sze re pel nek raj ta. Ahogy Sop ron -
ban és Bán fal ván, úgy ná lunk, Ág fal -
ván is rend sze re sen van nak né met is -
ten tisz te le tek, két nyel vű al kal mak.

– Mi lyen jö vő kép él Önök ben a né -
met ség fenn ma ra dá sát il le tő en?

B. A.: Re mény tel jes, hi szen gyer -
me ke ink nem ze ti sé gi óvo dá ban és is -
ko lá ban ta nul hat nak. Sok a kö zös

oszt rák–ma gyar prog ram mind az
ok ta tá si in téz mé nyek, mind a gyü le -
ke zet szer ve zé sé ben.

G. M.: Le het nék akár pesszi mis ta is,
de nem va gyok. Itt, az oszt rák ha tár
kö ze lé ben min dig is ér de kük lesz az
em be rek nek né me tül ta nul ni és be -
szél ni. Rég óta részt ve szek egy pro jekt -
ben, ame lyet a ki te le pí tet tek le szár ma -
zot tai kez de mé nyez tek. Hosszú évek
mun ká já nak ered mé nye kép pen nem -
ré gi ben lett ké szen az a di gi tá lis tér kép,
ame lyen a ré gi Bán fal va há zai, a ré gi
la kók ne vei és a ró luk fel lel he tő ada -
tok sze re pel nek. Mind ez meg te kint -
he tő az oe den bur ger land.de hon lap ján,
a „Wan dorfplan” cím szó alatt.

– Kö szö nöm a tör té ne lem tisz tá zó
be szél ge tést!

A szerző evangélikus lelkész, az Evan -
gé li kus Élet né met nemzetiségi ol da -
lá nak szer kesz tő je

Kiürültfaluban–melegételatűzhelyen
Ág fal vi in ter jú a Sopron környéki né me tek ki te le pí té sé ről

Gritsch Má tyás Böhm And rás
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g Ma ro si Nagy La jos

Már a fő be já rat köz vet len kö ze lé ben
és a ki adók stand jai kö zött is szá mos
he lyen ol vas hat tuk a pla ká to kon: „A
Bib lia min den kié! – Meg je lent a pro -
tes táns új for dí tá sú Bib lia leg újabb re -
vi de ált ki adá sa.” 

A re vi de ált új for dí tá sú Bib lia (RÚF
2014) meg je le né se al kal má ból a Ma -
gyar Bib lia tár su lat áp ri lis 25-én ün ne -
pi könyv be mu ta tót ren de zett a könyv -
fesz ti vá lon. A  be mu ta tó má so dik eme -
le ti hely szí ne, a Sup ka Gé za te rem is
azt su gall ta jel ké pe sen, hogy „ez a
könyv, a köny vek köny ve” (Gár do nyi
Gé za) fö löt te áll min den, könyv ben le -
írt em be ri gon do lat nak. És mi köz ben
az al sóbb szin tek ről fel szű rő dött a jó
ér te lem ben vett ku fár ko dás za ja, ad -
dig az új bib lia for dí tás szö ve ge mint
transz cen dens üze net fen sé ge sen
hang zott Ku bik An na szín mű vész szé -
pen meg for mált elő adá sá ban, Kér in -
ger Lász ló elő adó mű vész re ci tá ló ének -
lé sé ben és a szö veg gon do zást vég ző
pro fesszo rok nyi lat ko za ta i ban, akik
egy től egyig hang sú lyoz ták, hogy tu -
do má nyos mun ká ju kat „le ve tett sa ru -
val” vé gez ték.

A Bib lia az Is ten sza va az em ber -
hez, kö te les sé günk nyel vi ápo lá sa,
hogy min den kor em be ré hez ért he -
tő mó don és hi te le sen szól has son. A
Ma gyar Bib lia tár su lat ku ra tó ri u ma
en nek je gyé ben ha tá ro zott 2005-
ben az új for dí tá sú Bib lia re ví zi ó já -
ról. Az ün ne pi könyv be mu ta tót dr.
Pe csuk Ot tó, a bib lia tár su lat fő tit ká -
ra is az zal a gon do lat tal ve zet te be,
hogy a bib lia for dí tás szak ér tői sze rint
ál ta lá ban nem ze dé ken ként egy szer
fe lül kell vizs gál ni a szö ve ge ket. 

Az 1975-ben ki adott el ső „új for dí tást”
kö ve tő en 1990-ben je lent meg az új for -
dí tás el ső re vi de ált vál to za ta. Az az óta
el telt kö zel ne gyed szá zad min den kép -
pen in do kolt egy újabb re ví zi ót.

Sok ré tű mun ka előz te meg, mi re
a Szent írás leg újabb ma gyar ki adá sa
az ol va sók ke zé be ke rült. Az át dol -
go zott bib lia ki adás elő mun ká la tai a
bib lia ol va sók ész re vé te le i nek össze -
gyűj té sé vel kez dőd tek. Az ér de mi
mun ka a Ma gyar Bib lia tár su lat Szö -
veg gon do zó Bi zott sá gá ban folyt.
Kus tár Zol tán, a Deb re ce ni Hit tu do -
má nyi Egye tem pro fesszo ra, To kics

Im re, az Ad ven tis ta Teo ló gi ai Fő is ko -
la ta ná ra, Vla dár Gá bor, a Pá pai
Re for má tus Teo ló gi ai Aka dé mia pro -
fesszo ra, va la mint Bács kai Ká roly, az
Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem
ok ta tó ja vé gez te a re ví zi ót nagy szak -
ér te lem mel, alá zat tal és el kö te le -
zett ség gel. Mind nyá jan hang sú lyoz -
ták, hogy a re vi de á lás nem új ra for -
dí tás. An nál bi zo nyos szem pont ból
sok kal ne he zebb fel adat, mi vel szi go -
rú an iga zod ni uk kel lett az 1975-ös új
for dí tás ide jén ki ala kí tott her me ne -
u ti kai szem pon tok hoz. 

Ne vár jon te hát az ol va só tel je sen
új ra fo gal ma zott szö ve get! Mun ká ju -
kat To kics Im re leg in kább „le po ro lás -
hoz”, Kus tár Zol tán „egy la kás új ra -

fes té sé hez”, Vla dár Gá bor olyan „kül -
ső re no vá lás hoz” ha son lí tot ta, amely -
nek fo lya mán egy-egy ele met akár
hang sú lyo sab ban is ki emel nek. 

A bib li kus teo ló gi ai szak ér tők mun -
ká juk so rán meg őriz ték a bib li ai szö -
veg ta golt sá gát, ugyan ak kor ügyel tek
ar ra is, hogy ne csak jól ol vas ha tó, ha -
nem fel ol vas va is jól hang zó szö ve ge -
ket te gye nek köz zé, és iga zod ja nak a
mai be szélt köz nyelv hez. Ezért az ar -
cha i kus, ma már nem hasz ná la tos ki -
fe je zé se ket igye kez tek újak kal ki vál -
ta ni. Kö vet ke ze te sen dol goz tak a for -
dí tá sok stí lus be li egy sé gén is, míg nem
el mé lyült mun ká juk nyo mán ki ala kult
az új re vi de ált szö veg.

Az új pro tes táns Bib lia a Ma gyar
Bib lia tár su lat meg bí zá sá ból a re for -
má tus Kál vin Ki adó gon do zá sá ban
je lent meg. Gal si Ár pád ki adó igaz -
ga tó el mond ta, hogy az új for dí tás
két ha sá bos, 1350 ol da las ver zi ó ját
Hol lan di á ban nyom tat ták 36 gram -
mos bib lio fil pa pí rra. A ke mény táb -
lás vál to zat mel lett – amely kü lön bö -

ző szín ek ben kö ze pes és nagy mé ret -
ben kap ha tó – ol csóbb, úgy ne ve zett
kar ton ált vál to zat is meg je lent. A kí -
ná lat ban ta lál ha tó bőr kö té sű Bib lia
is, mind két mé ret ben, arany él met -
szés sel.

A könyv be mu ta tón a Ma gyar Bib -
lia tár su lat fő tit ká ra mon dott zár -
szót. Pe csuk Ot tó hang sú lyoz ta: el -
sőd le ges cél juk az volt, hogy olyan
bib lia for dí tás ké szül jön, amely re bi -
za lom mal tá masz kod hat nak a 21.
szá zad ban új misszi ói fel ada tok meg -
va ló sí tá sá ra hi va tott tag egy há zak.

A szerző a Ma gyar Bib lia tár su lat ku -
rá to ra

Fesztiválonakönyvekkönyve
Be mu tat ták a pro tes táns új for dí tá sú Bib lia új, re vi de ált ki adá sát

b Sok ezer szí nes könyv kí nál ta ma gát a Mil le ná ri son, a 21. bu da pes ti nem -
zet kö zi könyv fesz ti vá lon. Iga zi kul tu rá lis ka val kád ba csöp pen he tett a
lá to ga tó, ahol kül föl di és ha zai köny ves mű he lyek kí nál ták ki ad vá nya -
i kat. Hu szon öt or szág kö zel száz ne ves al ko tó ja, to váb bá mint egy négy -
száz ha zai és ha tá ron tú li ma gyar író ne ve fém je lez te a könyv fesz ti vál
gaz dag prog ram ját. Író-ol va só ta lál ko zók, de di ká lá sok, könyv be mu ta -
tók, ke rek asz tal-be szél ge té sek csá bí tot ták a Gu ten berg-ga la xis pro duk -
tu mai iránt még min dig szép szám ban von zó dó ér dek lő dő ket. Nem csak
szak ma be li e ket, ha nem olyan fi a ta labb és idő sebb lá to ga tó kat, akik sze -
re tik – és az elekt ro ni kus mé di u mok kal szem ben előny ben is ré sze sí -
tik – a jó és szép köny ve ket. Ben nün ket, pro tes táns ke resz tyé ne ket a
könyv fesz ti vál ra most el ső sor ban még is a sok ezer szí nes és ér de kes
könyv fe lett ál ló könyv, a köny vek köny ve von zott. 

evan gé li kus ma ga zin a Ma gyar Te le ví zi ó ban
A má jus 4-én, va sár nap az M1-en 10.15-kor kez dő dő Evan gé li kus ma ga -
zin ban töb bek kö zött be szá mo lunk a Bé nye köz ség fenn ál lá sá nak há rom -
szá za dik év for du ló ja al kal má ból meg tar tott ün ne pi is ten tisz te let ről és meg -
em lé ke zés ről. Az adást má jus 7-én, szer dán 16 óra kor a Du na World csa -
tor ná n meg is mét lik. Szer kesz tő: Nagy Lász ló, ren de ző: Hor váth Ta más.

Túr me zei er zsé bet-port ré a Ma gyar Te le ví zi ó ban
Má jus 4-én, va sár nap az M1-en 11.30-kor 26 per ces em lék mű sort lát hat -
nak Túr me zei Er zsé bet ről. Az adás ban el hang zó éne ke ket az Evan gé li -
kus Hit tu do má nyi Egye tem hall ga tói ad ják elő, a ver se ket el mond ja Túr -
me zei Er zsé bet, va la mint Ku bik An na szín mű vész. Túr me zei Er zsé bet
éle té re em lé ke zik Ma do csai Mik lós és Zász ka licz ky Pál. Szer kesz tő: Nagy
Lász ló, ren de ző: Sze ke res Csa ba, ope ra tőr: Ha lász Gá bor.

Könyv vá sá rok má jus ban
A Lu ther Ki adó min den ér dek lő dőt sze re tet tel vár köny ves pa -
vi lon já nál a XXII. Szent Ist ván könyv hé ten (Bu da pest, Fe ren ci -
ek te re, 14-es stand) má jus 12-étől 17-éig 10–18 óra kö zött.

* * *

Idén is részt ve szünk az egy ház ke rü letek misszi ói nap ján má jus 31-én.

* * *

Sa ját ki ad vá nya ink ra 15% ked vez ményt biz to sí tunk!
Sze ret nénk fel aján la ni gyü le ke ze te ink nek, in téz mé nye ink nek és egyé ni vá -
sár ló ink nak az elő ren de lés le he tő sé gét, hogy a meg vá sá rol ni kí vánt könyve -
ket a misszi ói nap hely szí nén pos ta költ ség nél kül át ve hes sék. Eh hez kér jük,
meg ren de lé se i ket leg ké sőbb má jus 26-ig küld jék el a ki ado@lu the ran.hu cím -
re, és szí ves ked je nek je lez ni, me lyik könyv vá sár ba ké rik a cso ma got, illetve
kész pénz zel vagy át uta lás sal kí ván nak-e fi zet ni. Át uta lá sos szám la ese tén 10%,
kész pén zes fi ze tés nél 15% ked vez ményt adunk. 

A könyv vá sá rok ban csak kész pén zes szám lát áll mó dunk ban ki ál lí ta ni!

Lu ther Ki adó: 1085 Bu da pest, Ül lői út 24. • 1/317-5478, 06/20/824-5518
Köny ves bolt: 1/411-0385 fax: 1/486-1229
ki ado@lu the ran.hu • lu ther ki ado.hu • fa ce book.com/Lu ther Ki ado

H i r d e T é s e K

Má jus 24-én fel lép – töb bek kö zött –
a le gen dás ame ri kai News boys. A ke -
resz tény for má ció elő ször jön Ma gyar -
or szág ra, jól le het már kö zel há rom év -
ti ze de van a pá lyán. Ed dig több mint
hét mil lió (!) le mezt ad tak el, har minc -
egy top lis tás rá dió slá gert tud hat nak
ma gu ké nak, szer ze mé nye i ket négy szer
je löl ték Grammy-díj ra, és pá lya fu tá suk
so rán két éne kes-front em ber cse rét is
át él tek. E si ke rek és ne héz sé gek nél kül
azon ban ta lán nem em lí thet nénk őket
a leg ered mé nye sebb ke resz tény pop-
rock együt te sek kö zött…

Négy év után új ra az Ez az a nap!
fel lé pői kö zött kö szönt het jük a Hill -
song Lon don di cső í tő csa pa tát. A
Nagy-Bri tan ni á ból ér ke ző cso por tot
az a Re u ben Mor gan ve ze ti, aki részt
vett a vi lág hí rű Hill song Uni ted meg -
ala pí tá sá ban, és szá mos vi lág hí rű di -
cső í tő dal szer ző je, ame lyek a leg több
Hill song-le mez alap ját ad ták.

Új ra el lá to gat hoz zánk Mar tin Smith
és ze ne ka ra, va la mint Gra ham Kend -
rick, a mo dern di cső í tő ze ne út tö rői
Nagy-Bri tan ni á ból. Anya nyel vün kön
pe dig együtt éne kel he tünk a He -
lyes_Beat ze ne kar ral, a Ma gyar Con ti -
nen tal Sin gersszel, az Ama ro Del lel,
Csisz ér Lász ló val, Gáv el And rás sal és
Gel lért tel, Pin tér Bé lá val és Pra zsák
Lász ló val, va la mint bá to rí tó igei üze ne -
tek is el han goz nak majd a szín pad ról.

A gyer me kek szá má ra most is kü lön
prog ram mal ké szül nek, misszi ós szer -
ve ze tek mu tat koz nak be a misszió ex -
pón, meg szer ve zik a hu szon négy órás
di cső í tést, és a ren dez vényt meg elő ző
na pon (má jus 23.) a di cső í tés ben szol -
gá lók szá má ra kon fe ren ci át szer vez nek.

Vár ják mind azo kat, akik sze ret né nek
együtt ün ne pel ni ke resz tény test vé re -
ik kel és meg él ni az össze tar to zás örö -
mét – fe le ke ze ti ho va tar to zás tól füg get -
le nül. Azokat, akik a szí vü kön vi se lik or -
szá gunk sor sát, a ke resz té nyek egy sé gét,
és ké szek együtt imád koz ni ezért. 

Vár ják azo kat, akik tar tal mas prog -
ram ra, szín vo na las ze nei él mény re, lel -
ki fel töl tő dés re vágy nak. Vár ják az
Is tent ke re ső ket, az el fá rad ta kat, akik
fel fris sü lés re vágy nak, egész gyü le ke -
ze ti kö zös sé ge ket, ima cso por to kat,
if jú sá gi cso por to kat. Vár ják a ki csi ket,
na gyo kat és még na gyob ba kat. 

Vár nak té ged, aki eze ket a so ro kat
ol va sod, mert ér ted tör té nik mind ez!
Gye re, és ta lál kozz a min den ha tó Is -
ten nel, ün ne peld és di cső ítsd őt több
ezer ke resz tény test vé rünk kel együtt
az egész Kár pát-me den cé ből!

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

d EvÉ let-in fó
To váb bi in for má ció és jegy vá sár lás:

eza za nap.hu

Má juS 24-én új rA Meg Moz dul A Kár páT-Me den Ce

Ez az a nap!
aPappLászlóBudapest

Sportarénában
b Idén új ra a Papp Lász ló Bu da pest Sport aré na ad he lyet az éven te meg -

ren de zett, nagy sza bá sú fe le ke zet kö zi ese mény nek, az Ez az a nap!-
nak. A szer ve zők eb ben az év ben is gon dos kod tak vi lág hí rű elő adók -
ról, ze ne i leg sok szí nű, szín vo na las prog ram ról. 

Pecsuk Ottó bemutatja a szöveggondozó bizottság megjelent tagjait (balról jobbra):
To kics Im rét, Kus tár Zol tánt, Vla dár Gá bort és Bács kai Ká rolyt
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tragikuma
Udvaros

Béla tollából
Ren de ző ként u gyan már vissza vo nult
az Evan gé li um Szín ház ala pí tó ja, a te -
át rum vi lá gá tól azon ban ki lenc ve ne -
dik élet évé ben sem tá vo lo dott el.
Bi zony ság er re Mo lière tra gi ku ma
cím mel meg je lent kö te te, ame lyet Al -
bert Gá bor író mu ta tott be a könyv -
fesz ti vá lon. (Ud va ros Bé la jobb ján
Kos suth-dí jas le á nya, Do rottya, aki –
Pel ső czy Lász ló val egye tem ben –
rész le te ket is fel ol va sott a Nap Ki adó
gon do zá sá ban meg je lent kö tet ből.)

g T. Pin tér Ká roly fel vé te le
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g Dr. Csep re gi And rás

Eric Me ta xas Bon hoef fer – Pász tor,
már tír, pró fé ta, kém cí mű élet raj zá -
nak ma gyar nyel vű meg je le né se ese -
mény le het több fé le ol va só kör szá -
má ra is. Ese mény le het a gyü le ke ze -
tek ben élő evan gé li kus és re for má tus
ol va sók szá má ra – hogy elő ször a sa -
ját szű kebb kör nye ze tem ről be szél -
jek –, akik ige hir de té sek ben már
gyak ran hall hat tak Di et rich Bon -
hoef fer ről, ta nul má nyo kat ol vas tak
ró la, kéz be ve het ték a Kö ve tést vagy
a Bör tön le ve le ket, és is ten tisz te le te -
ken éne kel het ték az Ál dó ha tal mak
ol tal má ba rejt ve cí mű, fog ság ban
szü le tett ver sé re írt éne ket.

Az élet rajz őket ah hoz se gí ti hoz -
zá, hogy en nek a mély és szug gesz tív
ere jű gon dol ko dó nak az éle tét el he -
lyez zék Né met or szág 1906 és 1945 kö -
zöt ti tör té ne té nek ese mé nyei kö zött.
Bon hoef fer sze mén ke resz tül lát hat -
ják az el ső vi lág há bo rú vé gé ig tar tó
csá szár ság vi lá gát, amely az arisz tok -
rá cia és a fel ső kö zép osz tály szá má -
ra a sta bi li tást je len tet te; majd az
össze om lást, amely az egyik báty ját is
ma ga alá te met te; ké sőbb a We ima -
ri Köz tár sa ság ver gő dé sét, vé gül a ná -
ci ura lom hát bor zon ga tó va ló sá gát. 

Ese mény le het az élet rajz ka to li -
kus, új pro tes táns és ka riz ma ti kus
ke resz tény ol va sók szá má ra is, akik
Bon hoef fer tör té ne tén ke resz tül be -
le pil lant hat nak a né met pro tes tan tiz -
mus sa já tos kul tú rá já ba. Vé gül ese -
ményt je lent het az ér dek lő dő, de az
egy há zi élet ben nem ott ho nos ol va -
só szá má ra is, hi szen a Hit ler rel
szem be for du ló tör té nel mi ala kon
ke resz tül, aki nek har ca it az egye te -
mes em lé ke zet őr zi, egy töp ren gő
teo ló gus sal, el szánt hit val ló val, imád -
ko zó hí vő em ber rel ta lál koz hat nak.
Bon hoef fer egy más tól tá vo li ol va só -
kö rö ket köt het össze. 

Né hány nap ja be szél get tem egy tá -
jé ko zott, ér zé keny, de az egy há zi
élet ben nem já ra tos új ság író val, aki
azt mond ta, hogy nem tud ta le ten -
ni a köny vet, amíg a vé gé re nem ért,
csak azt nem ér ti, hogy mi ért nem ta -
lál ko zott Bon hoef fer tör té ne té vel
már ko ráb ban is. Le het, hogy ez az
igé nyes, sú lyos élet rajz át fog ja tör -
ni a fa la kat?

éle té nek el lent mon dá sai
Di et rich Bon hoef fer rö vid éle tét el -
lent mon dá sok jel lem zik, ezek kö zött,
ezek el le né re igye ke zett tel jes éle tet
él ni. Pi e tis ta ke resz tény anya és ag -
nosz ti kus pszi chi á ter apa ne vel te, ő
pe dig mind ket tő jük szel le mi örök sé -
gé hez ra gasz ko dott. Mind a li be rá lis
Adolf von Har nack, mind az új or to -
dox Karl Barth nagy ha tás sal volt rá,
s bár ők egy más sal szem ben áll tak,
Bon hoef fer mind ket tő jük ta nít vá -
nyá nak val lot ta ma gát. 

Lel kész lett, de nem zár kó zott be
egy há za vé dett és bel ter jes vi lá gá ba,
ha nem na gyobb kö zös sé gé nek a sor -
sa fog lal koz tat ta. Ígé re tes tu dós volt,
de az egye tem vi lá gá nál mé lyeb ben
érin tet te, ha kül vá ro si ka ma szo kat ta -
nít ha tott. Ott hon volt nyel vé ben és
kul tú rá já ban, dön tő fel is me ré se it
még is kül föl dön sze rez te, akár a
Szent Pé ter-ba zi li ká ban, akár a har -
le mi fe ke te kö zös ség ben. Ki vált sá gos
kör nye zet ben élt, még is az el sők
közt ér tet te meg, hogy ha a ná ci ura -
lom a zsi dó kat fe nye ge ti, ak kor Jé zus
Krisz tus egy há zá nak mel let tük van a
he lye. Gyű löl te az erő sza kot, még sem
há rí tot ta el, hogy részt vál lal jon egy
olyan össze es kü vés ben, amely Né -

met or szá got akár a gyil kos ság árán
is meg akar ta sza ba dí ta ni Hit ler től.
Szí ve mé lyé ből vá gyott a sze re tet re,
még sem kö töt te meg azo kat a komp -
ro misszu mo kat, ame lyek egy kap cso -
la tot vagy kö zös sé get az igaz ság ro -
vá sá ra fenn tar tot tak vol na. 

Ennyi el lent mon dást le he -
tet len egy rö vid és ki hí vá sok -
kal szem ben fel őr lő dő élet
so rán el ren dez ni, nem cso -
da, hogy Bon hoef fer in kább
kér dé se ket hagy ránk, mint
le ke re kí tett vá la szo kat. Élet -
tör té ne te ma is fel zak la tó
ol vas mány – de jól tesszük,
ha egy ide ig együtt élünk a
kér dé se i vel. Fon tos le het új -
ra és új ra azt is meg kér dez -
nünk: mit tet tünk vol na, ho -
gyan dön töt tünk vol na az ő
he lyé ben?

dön té sei
Bon hoef fer kü lön le ges éle -
tét egyi künk sem má sol -
hat ja le, még is ta nul sá gos le -
het el időz ni a leg fon to sabb
dön té se i nél. Elő ször an nál,
ami kor az ígé re te sen kez dő -
dő egye te mi ok ta tói pá lyán
töl tött mind össze két év
után úgy dön tött, hogy in -
kább lel ki pász to ri fel ada -
tot vál lal. Ta lán úgy érez te,
hogy Jé zus kö ve té se több az el me pal -
lé ro zá sá nál; ab ba be le tar to zik az
élet kö zös ség vál la lá sa is mind azok -
kal, akik az övé i nél ta lán sok kal sze -
ré nyebb em be ri kész sé gek bir to ká ban
igye kez nek meg ér te ni és tel je sí te ni
Mes te rük aka ra tát. 

A hit le ri szán dé kok meg va ló su lá -
sa ide jén, ami kor a ha ta lom hoz va ló
al kal maz ko dás ré gi ba rát sá go kat tett
tönk re, és a hű sé ge sek gyak ran el szi -
ge te lőd tek, a gyen gék pe dig könnyű
pré dá vá let tek, nem volt elég ta ní ta -
ni az igaz sá got, de meg is kel lett él ni
kö zös ség ben. A Kö ve tés cí mű mun ká -
já ban ezért fo gott ne ki az evan gé li kus
teo ló gi á ban olyan rit kán fel is mert
fel adat nak, a He gyi be széd ma gya rá -
za tá nak, és ju tott el a hit és az en ge -
del mes ség en ged mény nél kü li össze -
kap cso lá sá hoz: „csak a hí vő en ge -
del mes – csak az en ge del mes hisz”. 

Ké sőbb a Kö zös ség ben cí mű rö vid,
de an nál sú lyo sabb írá sá ban pe dig a
meg tar tó kö zös ség erő vo na la it raj zol -
ja meg, amely ből azért nem hul lik ki
a gyen ge, és amely ben azért nem
ural ko dik az erős, mert Krisz tus kö -
rül for má ló dik ki, és a tag jai Krisz tu -
son ke resz tül kap cso lód nak össze
egy más sal. 

Áll junk meg mel let te egy perc re
ak kor is, ami kor 1939 nya rán azon ví -
vó dik, hogy Ame ri ká ban vé gez zen-e
ér té kes lel ki pász to ri szol gá la tot, vagy
vissza tér jen Né met or szág ba, ahol
vér sze rin ti test vé rei és hit test vé rei
egy re na gyobb nyo más sal szem ben
igye kez nek vé del mez ni a sza bad ság és
az em ber ség egy re szű kü lő te re it.
Az Ame ri ká ba emig rált né me tek lel -
ki gon do zá sa és az ame ri kai köz vé le -
mény gyors és hi te les tá jé koz ta tá sa te -
rén – ame lyet a Hit val ló Egy ház bí -
zott vol na rá – fon tos szol gá lat vár -
ta, ő még is úgy érez te, hogy a harc -
ban va ló rész vé te le köz ve tet té vá lik.
Úgy érez te, hogy ott a he lye, ahol a
harc a leg ne he zebb, ahol a koc ká zat
a leg na gyobb, ahol ere jé re és in tel li -
gen ci á já ra a leg na gyobb szük ség van. 

Bár ame ri kai úti nap ló ját hi ány ta -
la nul is mer jük, a so ka dik ol va sás
után is az a be nyo más ma rad hat
meg ben nünk, hogy Bon hoef fer szá -
má ra sem volt tel je sen vi lá gos, hogy

mi ért kell ha za tér nie, ab ban vi szont
egé szen biz tos volt, hogy ott hon,
övé i vel szo ros, köz vet len kö zös ség ben
van a he lye. Ami ről ko ráb ban a Kö ve -
tés ben írt – hogy a ta nít vány nem
értel me zi, nem is reflek tál ja a hí vást,
ha nem en ge del mes ke dik ne ki –, azt

most a sa ját éle té ben kezd te el meg -
va ló sí ta ni.

Áll junk meg vé gül, és pró bál junk
meg hall ga tóz ni an nál a va ló szí nű leg
négy szem köz ti be szél ge tés nél, ami -
kor Di et rich Bon hoef fer só go ra,
Hans von Doh ná nyi, a ná ci tit kos -
szol gá lat, az Ab wehr ma gas ran gú
tiszt je be avat ta őt azok ba az in for má -
ci ók ba és ter vek be, ame lyek ről egész
Né met or szág ban csak egy-két tu cat
em ber tud ha tott. Doh ná nyi már jó
ide je gyűj töt te a do ku men tu mo kat
Hit ler gaz tet te i ről, ab ban a re mény -
ben, hogy fel fog egy szer áll ni egy füg -
get len né met bí ró ság, amely meg
fog ja vizs gál ni a bi zo nyí té ko kat, és el
fog ja ítél ni Hit lert. Emel lett Doh ná -
nyi ar ra is tö re ke dett, hogy a had se -
reg és a köz igaz ga tás leg kü lön bö zőbb
poszt ja in szol gá la tot tel je sí tő tit kos
el len ál lók kal együtt egy kor mány ké -
pes szer ve ze tet hoz za nak lét re, amely
a szö vet sé ges ha tal mak tá mo ga tá sá -
val vissza tud ja ve zet ni Né met or szá -
got a ki egyen sú lyo zott nem ze ti kö -
zös sé gek vi lá gá ba. 

Szük ség ese tén – mond hat ta só go -
rá nak Doh ná nyi – az erő szak al kal -
ma zá sá tól sem fog nak vissza ri ad ni.
Doh ná nyi szá mít ha tott Bon hoef fer
ér dek lő dé sé re, hi szen tud ta, hogy a
cse lek vés em be re, és azt is, hogy
né hány éve az egy ház fel ada tá vá is
tet te, hogy áll jon el len az ön kény nek.
Be szé des ké pet hasz nált ak kor: ha
egy őrült so főr Ber lin egyik su gár út -
ján szá gul doz va egy más után gá zol -
ná el az em be re ket, ak kor az egy ház -
nak nem csak az vol na a fel ada ta,
hogy be kö töz ze a se be sül te ket és
vi gasz tal ja a gyá szo ló kat, ha nem az
is, hogy ru dat dug va a ke rék kül lői
kö zé meg ál lít sa az őrült au tó ját. 

Kész vagy-e – kér dez het te Doh ná -
nyi – most tény leg csat la koz ni azok -
hoz, akik be akar ják dug ni a ru dat a
kül lők kö zé, s ez zel össze pisz kol -
hat ják a ke zü ket? Vál la lod-e a ket tős
ügy nök sé get, azt, hogy for má li san a
ná ci bi ro da lom tit kos szol gá la tá nak
dol go zol, va ló já ban vi szont az el len -
ál lás és kül föl di part ne rei in for má to -
ra le szel? Vál la lod-e mind azt, ami a
kons pi rá ci ó val együtt jár, a ti tok -
tar tást, a fél re ve ze tő ha zug sá got, az

erő szak ba va ló be le egye zést? Haj lan -
dó vagy-e te, aki Jé zus ta nít vá nya ként
olyan nagy ra ér té ke led a tisz ta sá got,
össze pisz kol ni a ke ze det? 

Nem tud juk, hogy Bon hoef fer med -
dig gon dol ko dott a dön té sen, de vé gül
igent mon dott, s ez a vá lasz gyö ke re -

sen meg vál toz tat ta az éle tét.
Ke resz tény em ber ként ra -
gasz ko dott ré gi hi té hez, teo -
ló gus ként sem mit nem fe lej -
tett el ab ból, amit ad dig
meg ta nult, de mind ez az új
hely zet ben, egy új ki hí vás sal
szem ben új di men zi ót is
ka pott. „Mit je lent iga zat
mon da ni?” – te szi fel a kér -
dést egyik esszé jé ben. „Mit
je lent ré sze sül ni az ide gen
bűn ben?” – kér de zi meg
egy má sik írá sá ban. 

Az új ki hí vá sok ko hó já -
ban a ré gi gyö ke rek ből új
teo ló gia is sar jadt, amely ről
bör tön le ve lei né hány iz gal -
mas da rab já ban igye ke zett
szá mot is ad ni. De az új teo -
ló gia út ja in ha lad va is az eg -
zisz ten ci á lis kér dés ma radt
szá má ra a leg fon to sabb. „Ki
va gyok én?” – kér dez te 1944
jú li u sá ban szü le tett ver sé ben.
A kér dés re még ak kor sincs
egy sze rű, jól át te kint he tő,
tár gyi la gos vá la sza: 

„Ki va gyok én? Vál tig fag gat, gú nyol
a ma gány, a gyöt re lem.

Bár ki va gyok, Te tu dod, is mersz:
Ti éd va gyok én, Is te nem!”

Az élet rajz ról – két ütem ben
Eric Me ta xas ki vá ló író: len dü le tes,
gör dü lé keny, jól kö vet he tő, ugyan -
ak kor tar tal mas élet raj zot írt. Di et -
rich Bon hoef fer ről szá mos fon tos ta -
nul mányt ol vas hat tunk már ma -
gya rul, az élet rajz több le te hoz zá juk
ké pest az, hogy egy szö vet ben tár -
ja fel szá munk ra Bon hoef fer éle tét,
teo ló gi á ját, va la mint azt a sa já tos vi -
lá got, amely ben ő Jé zus kö ve té sé re
tö re ke dett.

Eb ben az egy szö vet ben egy szer -
re épül fel a sze münk előtt a ná ci ha -
ta lom gya kor lás cél ra tö rő és gát lás ta -
lan va ló sá ga, amellyel za var ba hoz -
ta az eu ró pai nor mák hoz szo kott
né me te ket, és az el len ál lók ta nács ta -
lan sá ga, akik túl sá go san las san is mer -
ték fel, hogy ki vel áll nak szem ben, és
még ak kor is vo na kod tak túl lép ni az
egy más tól el vá lasz tó el len té te ken,
hadd ér vé nye sül jön az „oszd meg és
ural kodj” mes te ri en al kal ma zott ha -
tal mi tech ni ká ja. 

Mar tin Ni e möl ler is mert sza vai,
ame lyek így fe je ződ nek be: „…és
ami kor en gem vit tek, már sen ki sem
ma radt, aki szól ha tott vol na ér tem”,
in tő pél dá vá le het né nek min den ha -
son ló kor szá má ra. Me ta xas meg mu -
tat ja, hogy Hit ler mi lyen zse ni á lis po -
li ti kai in tu í ci ó val ál lí tot ta a sa ját ha -
tal ma szol gá la tá ba a né met tö me gek -
nek az el ső vi lág há bo rú győz te se i vel
szem be ni ne hez te lé sét, a meg alá -
zott büsz ke sé gét, ön zé sét, az el szi ge -
telt sé gük ből adó dó kor lá ta i kat s nem
utol só sor ban azt az ele mi vá gyu kat,
hogy a zsi dó ki sebb ség ben meg ta lál -
ják min den ba juk fe le lő sét. 

Meg mu tat ja, hogy a gát lás ta la nul
mű köd te tett pro pa gan da gé pe zet mi -
lyen erő vel volt ké pes át mos ni az
agya kat és el ta kar ni a va ló sá got – elég
ar ra gon dol ni, hogy a né me tek túl nyo -
mó több sé ge még 1944 nya rán is hitt
a vég ső győ ze lem ben, és ha za áru lók -
nak, a nép el len sé ge i nek bé lye gez te azt
a ma rok nyi el len ál lót, akik me rény le -
tet kí sé rel tek meg a Ve zér el len. 

Me ta xas azt is meg mu tat ja, hogy
mi lyen sok kü lön le ges ta pasz ta lat ra és
is me ret re volt szük sé ge Bon hoef fer nek
ah hoz, hogy fel is mer je a ve szélyt, és el -
ha tá roz za ma gát az el len ál lás mel -
lett; és azt is ér zé kel te ti, hogy mennyi -
re ne héz, szin te re mény te le nül ne héz
volt eze ket a ta pasz ta la to kat egy szűk
kö rön kí vül má sok kal is meg osz ta ni.
Bon hoef fer nem csak kü lön le ge sen
kul tu rált, ér zé keny és fe le lős ség gel át -
ita tott csa lád ból szár ma zott, de so kat
járt kül föl dön is, a ba rá tai kö zött volt
zsi dó szár ma zá sú lel kész, egy New
York-i mo zi ban egy fran cia lel kész
tár sa sá gá ban néz te meg a Nyu ga ton a
hely zet vál to zat lan cí mű há bo rú el le -
nes fil met – csu pa olyan ins pi rá ció,
ame lyet a né me tek több sé ge tá vol ról
sem is mert, így könnyű pré dái let tek
Hit ler gát lás ta lan ma ni pu lá ci ó já nak. 

Ugyan ezek a kü lönb sé gek még a
Hit val ló Egy há zon be lül is ér vé nye -
sül tek – bár ugyan azt a hit val lást kö -
vet ték, ha a vi lág ról más fo gal ma ik
vol tak, ak kor az egy hit val lás egé szen
kü lön bö ző szem lé le tek hez és dön té -
sek hez ve zet he tett. Az el len ál lók
több sé gé vel Bon hoef fer nem volt
hit val ló kö zös ség ben, de élet re-ha lál -
ra össze kö töt te őket az, hogy ha son -
ló an lát ták és ér té kel ték a Né met or -
szág ra le sel ke dő ve szélyt.

Az élet rajz né hány sza ka szát ugyan -
ak kor más képp ír tam vol na meg:
azo kat a rész le te ket, ame lyek ben a
szer ző – vé le mé nyem sze rint – össze -
ka csint kon zer va tív ol va só tá bo rá val.
Az ame ri kai úti nap ló nak a New York -
ban meg is mert li be rá lis ke resz tény -
ség gel szem ben kri ti kus mon da ta it ke -
vés bé ün ne pel tem vol na, a Bör tön le -
ve lek teo ló gi á ját pe dig több je len tő ség -
gel ru ház tam vol na fel. Vagy leg alább
azo nos mér cé vel mér tem vol na, és
nem hang sú lyoz tam vol na a jó ba rát -
nak írt le ve lek kel kap cso lat ban azt,
hogy sze mé lyes, nem ki adás ra szánt
gon do la tok ról van szó, ha ugyan ezt
ko ráb ban nem mond tam el az ame -
ri kai úti nap ló ugyan csak sze mé lyes és
ugyan csak nem ki adás ra szánt sza va -
i val kap cso lat ban. 

Ez zel a rö vid kri ti kai meg jegy -
zés sel tar to zom az Ol va só nak, ugyan -
ak kor ez zel nem kí vá nok meg sem mi -
sí te ni sem mit ab ból, amit ko ráb ban
a könyv ér de me ként mond tam el. In -
kább azt ér zé kel te tem ve le, hogy
New York ta lán nincs is annyi ra
messze Bu da pest től, mint lát szik – le -
gyen ez a meg fi gye lés akár za var ba ej -
tő, akár meg nyug ta tó.

Ki áll ja meg a he lyét?
Az is mer te tés cí mét egy 1942 vé gén
szü le tett esszé ből – Tíz év múl tán –
vá lasz tot tam. Ez Bon hoef fer nek az a
kér dé se, amely élet raj zá nak mai ol -
va só it össze kö ti, él je nek New York -
ban, Ber lin ben vagy Bu da pes ten, le -
gye nek kon zer va tí vok vagy li be rá li -
sok, ke resz té nyek, zsi dók, musz li mok
vagy hu ma nis ták. Ki áll ja meg a he -
lyét a pusz tí tó erők kel szem ben? Ki
ké pes a ha lál lal szem ben szol gál ni az
éle tet? Eric Me ta xas élet raj za min -
den kit ins pi rál hat, aki er re a kér dés -
re ke re si a vá laszt.

Eric Me ta xas: Bon hoef fer – Pász tor,
már tír, pró fé ta, kém. For dí tot ta Be -
ré nyi György és Kriszt Éva. Az Im ma -
nu el Ala pít vány Ki adó ja, Szom bat -
hely, 2014. Ára 5450 fo rint.

A fen ti, la punk fel ké ré sé re ké szült
is mer te tő el hang zott áp ri lis 25-én a
21. bu da pes ti nem zet kö zi könyv fesz -
ti vá lon, a könyv ről szer ve zett be szél -
ge tés ke re té ben.

Kiálljamegahelyét?
Eric Me ta xas Bon hoef fer-élet raj za
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Te le pü lé sünk ala pí tá sa nem vész a messze
idők ho má lyá ba. Írott for rá sok ból tud juk,
hogy a Tol na me gyei Zom bá ról el ül dö zött,
evan gé li kus val lá suk hoz ra gasz ko dó jö ve vé nyek
– a Du nán túl más te le pü lé sei ről ér ke zők kel –
1744. áp ri lis 24-én ve tet ték meg Oros há za
alap ja it. 

Egy ház köz sé günk a most két száz het ven éves
vá ros éle té ben a foly to nos sá got kép vi se li. Az
evan gé li kus val lás a te le pü lést össze tar tó ér zel -
mi kö zös ség és em ber for má ló erő volt, szel le -
mi ve ze tői a min den ko ri lel ké szek és ta ní tók.
Mun kás sá guk ra em lé kez nünk kell. Sok szor
igen ne héz idők ben hir det ték Is ten igé jét, vé gez -
ték a ke resz tyén ok ta tást és ne ve lést, a ha ta lom -
mal szem ben kép vi sel ték a te le pü lés egy sé gét.

* * *

A 39. kő Ben kő Ist ván lel -
kész, meg bí zott es pe res
em lé két őr zi ez után. „Mű -
kö dé sé re jel lem ző a te vé -
keny mun ka, a hit ből fa ka -
dó jó ige hir de tés, a buz gó
imád ság, ami a gyü le ke zet
éle té ben lát ha tó an gyü -
möl csö ző” – szólt ró la lel -
kész tár sa, id. Ko szo rús Osz -
kár es pe res tíz éves oros há -
zi szol gá la ta al kal má ból
tar tott kö szön tő jé ben. 

Va ló ban. Mi, akik is -
mer tük, tud juk, Ben kő Ist -
ván mé lyen hí vő, ki vé te les
mun ka bí rá sú, nagy mű -
velt sé gű lel kész volt. A Pest me gyei Mo no ron
szü le tett 1913. már ci us 19-én. Édes ap ja, Ben kő
Ist ván csiz ma dia mes ter volt, édes any ja Du dás
Ida. Az ele mi is ko lát szü lő fa lu já ban, a kö zép -
is ko la nyolc osz tá lyát Ceg lé den, a Kos suth La -
jos re ál gim ná zi um ban vé gez te. 1931-ben ki tű -
nő en érett sé gi zett, majd be irat ko zott a pé csi
Ma gyar Ki rá lyi Er zsé bet Tu do mány egye tem
sop ro ni Evan gé li kus Hit tu do má nyi Ka rá ra. 

A teo ló gi án ki tűnt rend kí vü li ké pes sé ge i vel,
pro fesszo rai és év fo lyam tár sai is el is mer ték, a leg -
job bak kö zött tar tot ták szá mon. Min dig jól
vizs gá zott. Egy idő re azon ban meg kel lett sza -
kí ta nia ta nul má nya it. Jó hi sze mű édes ap ja vál tót
írt alá, és mi u tán az adós nem fi ze tett, az ő va -
gyo nu kat ár ve rez ték el. A fa mí lia tel je sen tönk -
re ment, szét esett. Így nem ma radt szá má ra
anya gi alap, ab ba hagy ta a teo ló gi át, a ve tő- és vi -
rág ma got ter mel te tő hí res mo no ri cég nél he lyez -
ke dett el. Óri á si igye ke zet tel lá tott mun ká hoz,
elöl já rói fel fi gyel tek rá, kü szö bön állt ker té szeti
stú di u ma i nak meg kez dé se a né met or szá gi Er furt -
ban. Pro fesszo ra, De ák Já nos azon ban ér te
ment, vissza hív ta a teo ló gi á ra, ma guk hoz vet te
lak ni, és ösz tön dí jat is si ke rült sze rez nie számára. 

Benkő István meg ket tő zött erő vel dol go -
zott, szor gal ma san ké szült a pa pi pá lyá ra, az
evan gé li um hir de té sé re. Az 1935/36-os tan év ben
Hel sin ki ben ta nult. Éle té nek ve zér igé jé ül Kol
4,17-et vá lasz tot ta: „Vi gyázz a szol gá lat ra, amely -
re vál lal koz tál az Úr ban, hogy azt be tölt sed!”

Finn or szág ból vissza tér ve elő ször Gyu lá ra
ke rült se géd lel kész nek, majd Bu da pes ten, a De -
ák té ren Raf fay Sán dor püs pök mel lett töl tött
egy esz ten dőt, az tán a bu da pest-fa so ri gyü le -
ke zet káp lán ja lett. Si ke rült ki bé kí te nie szü le -
it, a csa lá dot is mét egy beko vá csol ta.

1939 őszén Gyu lán vá lasz tot ták meg pa ró -
kus lel kész nek. 1940-ben meg nő sült, Sté berl
Zsu zsan nát, a nem zet kö zi hí rű gyu lai kol bász -
gyá ros, Sté berl And rás lá nyát vet te fe le sé gül.
1945-ben szü le tett egyet len fi uk, Be ne dek.

Ha tal mas te rü let tar to zott ek kor a gyu lai
egy ház köz ség hez, Ben kő Ist ván áll ha ta to san

szol gált a ne héz idők ben. Sze ret te a gyu la i a -
kat, a gyu la i ak is sze ret ték őt, még sem itt öre -
ge dett meg.

1962 au gusz tu sá tól Oros há zá ra hív ták meg
lel kész nek. A nyu ga lom ba vo nult Fürst Er vin
örö ké be lé pett, ugyan ak kor lel kész tár sa, id. Ko -
szo rús Osz kár vi sel te az es pe re si tiszt sé get. Ki -
vá ló ér zék kel, pá rat lan dip lo má ci ai kész ség gel
kor má nyoz ta a he lyi egy ház köz sé get mint igaz -
ga tó lel kész. A lel ki gon do zás mel lett fe le lős sé -
get ér zett az egy ház anya gi ügye i ért, az épü le -
tek, a temp lom ál lan dó fel újí tá sá ért, a te me tők
rend jé ért.

Ha mar meg ked vel te Oros há zát, ahol bő sé -
ges le he tő sé ge nyílt a szol gá la tok ra. Gyak ran
lá to gat ta az egy ház ta go kat ott ho nuk ban és be -
teg sé gük ide jén a kór ház ban is. Min dig igé nyes

volt be szé de i nek, pré di ká -
ci ó i nak el ké szí té sé ben. Ér -
de ke sen, szí ne sen ma gya -
rá zott, ér zék le te sen tud ta
mon da ni va ló ját meg je le -
ní te ni. Rend kí vül moz gé -
kony, szé les lá tó kö rű, kép -
zett em ber volt. 

Oros há zi évei alatt hét
al ka lom mal járt Finn or -
szág ban, több ször pré di kált
a finn rá di ók ban. Hí ve ket
szer zett az észa ki or szág -
ban Ma gyar or szág nak és
Oros há zá nak is. Az 1960-
as évek től kezd ve min den
esz ten dő ben ér kez tek fin -
nek, és az oros há zi ak is

utaz tak Hel sin ki be, Tam pe ré be, Ku u san kos ki -
ba. Minden nek Ben kő Ist ván volt a fő moz ga -
tó ja.

Idő köz ben Kis Já nos és Gyar ma ti Ist ván sze -
mé lyé ben fi a ta labb lel kész tár sa kat ka pott. Mi -
u tán id. Ko szo rús Osz kár nyu ga lom ba vo nult,
1982. ja nu ár 1-jé től ő lett a Nyu gat-bé ké si
Evan gé li kus Egy ház me gye meg bí zott es pe re -
se. A szol gá la tot 1983-ban Pin tér Já nos nak ad -
ta át. Ek kor már el múlt het ven éves. Rö vid pi -
he nő után 1984-ben ko moly bá tor ság ról tett ta -
nú bi zony sá got, mi kor fe le sé gé vel együtt a
bra zí li ai São Pa u ló ba uta zott. Bár Bra zí li á ban
a ma gya rok pap ja volt, finn nyel vű is ten tisz te -
le te ket is tar tott.

Oros há zán halt meg 1993. no vem ber 28-án.
Gyu lán, a csa lá di sír bolt ban he lyez ték örök nyu -
ga lom ra, fe le sé ge egy hó nap pal él te túl.

* * *

A 40. kö vet Fa sang Ár pád ta ní tó, ta nár, ze ne szer -
ző, egy ház ze nész, kar nagy em lé ké re he lyez zük
el. Az Oros há zi Evan gé li ku sok Lap ja egyik
1931-es pél dá nyá ban azt ol vas hat juk, hogy au -
gusz tus 9-én a hí vek nagy se re ge gyűlt össze a
temp lom ban a ta ní tó vá lasz tó köz gyű lés re. Há -
rom ál lás ra hét je lölt pá lyá zott, aki ket a pró ba -
or go ná lás és -ének lés előtt be mu tat tak a gyü le -
ke zet nek. 

Fa sang Ár pád ról meg tud ták, hogy 1912. jú -
ni us 30-án szü le tett Krak kó ban, ahol ap ja vas -
mun kás, hen ge rész volt. A kö zép is ko la négy
osz tá lyát Mis kol con vé gez te, majd át irat ko zott
az evan gé li kus ta ní tó kép ző be, ahol szor gal má -
val ki vív ta ta ná rai és ta nu ló tár sai sze re te tét. Ta -
ní tói és kán to ri vizs gá ján is je les ered ményt ért
el, há rom évig ön ál ló kán tor volt a mis kol ci
evan gé li kus egy ház nál.

Az oros há zi sza va zás vég ered mé nye ként
Ma cher La jos és Szé kely Bé la mel lett Fa sang Ár -
pá dot se géd ta ní tó vá vá lasz tot ták. Azon nal
meg kezd te a ta ní tást a Zom bai ut cai is ko lá ban,
az I. és a II. ve gyes osz tály ban, egy tan te rem -
ben hat van-het ven gye rek kel. 

Ki vá ló tan tes tü let be ke rült. A Me szes kis -
kö zi, úgy ne ve zett köz pon ti is ko lá ban Holecs -
ka (ké sőbb Hon ti) Lász ló, Csiz ma dia Mi -
hály, ifj. Zaty kó Mi hály és Ma cher La jos, a
Thék End re ut cá ban Zaty kó Mi hály, a Tor kos
Kál mán ut cá ban Or bán
Já nos, a Kom ló si ut cá ban
Sass Ár pád, a Tán csics
ut cá ban Ze len ka Ist ván, a
Rá kó czi ut cá ban Zaty kó
And rás, a Haj nal ut cá ban
Tóth Lász ló, a Szal ma pi ac
té ren Ad am csok La jos, a
Ka to na ut cá ban Szé kely
Bé la ta ní tott. 

Na pi mun ká ja mel lett
be kap cso ló dott az Evan gé -
li kus Ke resz tyén If jú sá gi
Egye sü let, a KIE mun ká já -
ba. Tóth Lász ló val és maj -
da ni apó sá val, Or bán Já -
nos sal írás ma gya rá za tot
és is me ret ter jesz tő elő -
adá so kat tar tott, ének- és ze ne tan fo lya mot
ve ze tett. 

A kö vet ke ző esz ten dő ben tit kos sza va zás sal
elő lép tet ték, ja va dal mát is je len tő sen meg emel -
ték. 1935. szep tem ber 1-jé től ren des ta ní tói stá -
tus ba ke rült.

Szor gal ma san ké pez te ma gát, 1938-ban Bu -
da pes ten el vé gez te a Ze ne aka dé mi át, ze ne szer -
zői ok le ve let nyert. 1939. ok tó ber 1-jé től 1940.
jú ni us 30-áig ki lenc hó na pi ta nul má nyi sza bad -
sá got kért, s mint a ko ra be li jegy ző könyv ír -
ta, „mely idő re sa ját fi ze té se ter hé re he lyet test
al kal maz”. 

Ér de kes so rok ra buk kan tam az Oros há zi
Evan gé li kus Gim ná zi um Év köny vé ben. Az 1939.
ok tó ber 31-i re for má ci ói em lék ün ne pen az
evan gé li kus temp lom ban „ének ka runk Or bán
Éva VII. o. (ez ma III. gim ná zi um) ta nu ló ve -
ze té sé vel Fa sang Ár pád or go na mű vész kí sé re -

te mel lett a »Mely igen jó az Úr is tent di csér ni…«
kez de tű egy há zi éne kün ket ad ta elő.”

1940 őszé től foly tat ta ta nul má nya it, hogy a
ta ní tó kép ző in té ze ti ta ná ri ké pe sí tést is meg -
sze rez ze. E cél ból he ti egy nap sza bad sá got kért,
hogy Bu da pest re utaz has son. Raf fay Sán dor
püs pök kü lön le vél ben ja va sol ta az egy ház köz -
ség ve ze té sé nek, hogy Fa sang Ár pád ré szé re
sza bad sá got en ge dé lyez ze nek. A pres bi té ri um
tá mo gat ta a ké rést, Fa sang Ár pád újabb ok le -
ve let szer zett. 

1941 szep tem be ré ben, tíz évi mun ka után tá -
vo zott Oros há zá ról. Ez idő szak alatt ala poz ta
meg ké sőb bi nagy ívű pá lyá ját.

Egy ko ri, ma is élő oros há zi ta nít vá nyai
nyolc van év fe let ti ek, mind nyá jan tisz te let tel
és sze re tet tel em lé kez nek rá. Ki egyen sú lyo zott,
bol dog, meg elé ge dett em ber volt, su gár zott ró -
la a lel ki de rű. Meg ta lál ta örö mét a ta ní tás ban,
nö vel te az evan gé li kus is ko la te kin té lyét.

Szar va son, a Lu ther-ta ní tó nő kép ző ben foly -
tat ta pe da gó gu si pá lyá ját. Fe le sé gül vet te Or -
bán Évát. Négy gyer me kük szü le tett: Ár pád,
Zol tán, Já nos és Már ta.

1946-tól Or dass La jos püs pök köz ben já rá -
sá ra át vet te a ta ní tó nő kép ző igaz ga tá sát, majd
1950-től Sop ron ban a ta ní tó kép ző ta ná ra, egy -
út tal óra adó a sop ro ni evan gé li kus teo ló gi án.
1953/54-ben a győ ri Ze ne mű vé sze ti Szak kö zép -

is ko la igaz ga tó ja. 
Ki emel ke dő mun ká já ra

fel fi gyel tek, 1954-től Bu -
da pest re hív ták. A Nép -
mű ve lé si Mi nisz té ri um
mű vé szet ok ta tá si osz tá lyá -
nak ve ze tő je, majd a Mű ve -
lő dé si Mi nisz té ri um ze nei
fő osz tá lyá nak ve ze tő je lett.
Mun kás sá gá hoz is köt he tő
a vi dé ki ze ne is ko lai há ló zat
ki épí té se. Több ször ta lál ko -
zott Ko dály Zol tán nal, aki
nagy ra ér té kel te Fa sang
Ár pád mun kás sá gát. 

Éle té nek új sza ka sza kez -
dő dött 1958-ban, ami kor
a bu da pes ti Bar tók Bé la

Ze ne mű vé sze ti Szak kö zép is ko la igaz ga tó já vá
vá lasz tot ták. Itt ta ní tott egé szen 1972-es nyug -
dí ja zá sá ig.

Rend kí vül gaz dag élet mű vé ről csak dió héj -
ban van mó dom szól ni. El ké szí tet te, majd bő -
ví tet te a Har mó ni um is ko lát, a Ko rál köny vet, kó -
rus mű ve ket írt a Kar éne kes könyv be. Részt
vett az evan gé li kus egy ház ze nei bi zott sá gá ban,
éne kes köny vünk 106. éne ké nek dal la mát ő
sze rez te. Ze nei kul tú ra cím mel írt egye te mi
jegy ze tet, ének-ze ne tan köny vet a gim ná zi u mok
szá má ra, fő is ko lai jegy ze tet Esz té ti ka – ze ne -
mű vé sze ti is me re tek cím mel. 

Ami ne künk kü lö nö sen fon tos, 1981-ben
köz re ad ta Bar tók Bé la Bé kés me gyei nép dal -
gyűj té sét. A Kó ru sok Or szá gos Ta ná csa (Kó -
ta) tisz te let be li el nö ke, a Pe da gó gus ka rok
Or szá gos Ta ná csá nak egyik ala pí tó ja volt.
Ko moly sze re pet ját szott a ha zai ze ne kul tú -
ra szé les kö rű ter jesz té sé ben, szá mos ki tün -
te tést ka pott, kö zöt tük a Ma gyar Köz tár sa sá -
gi Ér dem rend tisz ti ke reszt jét. 

1969-ben fi a i val együtt lé pett fel itt a temp -
lo munk ban. 2007-ben Fa sang Ár pád em lé ké -
re adott kon cer tet ugyan itt egyik uno ká ja,
Fassang Lász ló or go na mű vész. 

Egész éle te szol gá lat volt, szol gál ni jött a vi -
lág ra. A Te rem tő gon dot vi selt rá. 2001. már -
ci us 12-én Bu da pes ten halt meg. Ró la is el -
mond hat juk: a föl dön egy csil lag gal ke ve sebb,
a menny ben eggyel több. 

A cse pe li ze ne is ko la 2002-ben fel vet te Fa sang
Ár pád ne vét. Pe da gó gus-kó rus fesz ti vá lo kon ki -
ad ják a Fa sang Ár pád-dí jat, a ga lya te tői ká pol -
ná ban – Ko dály Zol tá né mel lett – el he lyez ték
az ő em lék táb lá ját is. Mi pe dig most két kő előtt
ál lunk meg. 

Ál dott le gyen Ben kő Ist ván lel kész és Fa sang
Ár pád ta ní tó em lé ke!

g Ko szo rús Osz kár

El hang zott 2014. áp ri lis 27-én Oros há zán, az
evan gé li kus gyü le ke zet tör té ne ti em lék park ban

Kőbevésettorosházitisztelet
Ben kő Ist ván (1913–1993) lel kész és Fa sang Ár pád (1912–2001) ta ní tó em lé ke ze te

b Két újabb em lék kő vel bő vült az oros há zi evan gé li kus temp lom kert jé ben ki ala kí tott tér -
ség. A vá ros ala pí tá sá nak két száz het ve ne dik év for du ló já ra új já va rá zsolt gyü le ke zet tör -
té ne ti em lék park ban húsz év vel ez előtt ál lí tot tak em lék osz lo pot, majd 1995-től min den
év ben egy Oros há zán szol gált evan gé li kus lel kész és egy ar ra ér de mes ta ní tó em lé ké re
he lyez tek el egy-egy kö vet. Múlt va sár nap Ben kő Ist ván lel kész és Fa sang Ár pád ta ní tó
em lé ke előt ti tisz tel gés sel tett bi zony sá got a gyü le ke zet ar ról, hogy hí ven őr kö dik né hai
elöl já rói örök sé gén. Az áp ri lis 27-i ün ne pi al kal mon a Ben kő és a Fa sang csa lád nak is szá -
mos tag ja részt vett. Az aláb bi ak ban Ko szo rús Osz kár hely tör té nész, nyu gal ma zott egy -
ház me gyei fel ügye lő em lé ke ző be szé dét oszt juk meg ol va só ink kal.
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Es ti töp ren gés. Ezek az ap ró írá sok
– ké szül je nek ott hon, asz tal nál, vo na -
ton – időn kí vül él nek, af fé le emig rá -
ci ós ter mé kek. Mint a sza bad -fo goly
Mi kes Ke le men fá jó-szép le ve lei, ame -
lye ket nem lé te ző nén jé hez írt. Én is
ilyen ál nap ló kat pró bá lok ír ni anyám
ha lá la (1968) óta. Ta lán ne ki kül döm
fá radt üze ne te i met. 

„Mind annyi unk szá má ra pél da ké -
pek ezek a le ve lek. Em be ri han gon
szól ni az em ber te len ség ben” – ír ta je -
les drá ma írónk, Hu bay Mik lós. Na -
pon ta pa pír ra ve tet te jegy ze te it, oly -
kor egy-egy sort vas tag filc tol lal,
mert túl a nyolc va na dik évén már alig
lá tott. Ta po gat va, bot la doz va járt a
köny vei kö zöt ti ös vé nye ken.

* * *

Jö ven dö lés. Idős mér nök em ber be -
szél a föld ről, az év sza kok vál to zá sá -
ról, a rap szo di kus idő já rás ról. Az
el múlt száz esz ten dő ben egy Cel si -
us-fo kot emel ke dett az át lag hő mér -
sék let, a jö vő ben hat-nyolc fo kot fog
vál toz ni – mond ja egy re ko mo rabb
arc cal. Kis ta vak ki szá rad nak az iszo -
nyú hő ség ben; az ivó víz min den nél
töb bet ér! 

Töp ren gek, mit te he tünk mi, ma
élők az utá nunk jö vő kért? A leg fon -
to sabb: ne pa za rol junk. A szén-di o -
xid-ki bo csá tást csök ken te ni kell. Vi -
gyáz ni és óv ni min den csepp vi zet!

* * *

Hol land csa lád. A Mar git híd kö ze -
pén száll tak föl a vil la mos ra. Ma gas
fér fi és nő és négy le á nyuk. Mint az or -
go na sí pok egy más mel lett, be szél -
tek, és fény ké pez ték a tá vo li Par la men -
tet. Néz tem őket, iri gyel ve a jó ked vü -
ket. Döb ben ten vet tem ész re, hogy a
zöld sá las fi a tal asszony és a sző ke lá -
nyok mind szem üve get vi sel tek! 

Mond ták a ma gu két, a spor tos leg -
idő sebb a mo gyo rós cso ko lá dét osz -
to gat ta. Ki csit rész re haj ló be csü let -
tel, aho gyan a na rancs üdí tőt is.
„Mennyi lány!” – mond ta a ba rá tom.
„Sze gény fér fi!” – tó dí tot tam. De
nem so ká ig, mert az er dé lyi fe le ség,
Ilo na gyor san a fe jünk re csa pott –
meg ér de mel ten – vi zes er nyő jé vel.

* * *

A messzi ven dég. Az Új For rás Ki -
adó meg je len tet te és meg hív ta Bu da -
pest re az odzsib ve in di án köl tőt.
Jim Nor th rup (Nagy-Kis Ma dár)
több he lyen is zsú folt kö zön ség előtt
be szélt szü le i ről és a Fond du Lac re -
zer vá tum ról, ahol csa lád já val él. És
dol go zik, hi szen író, me sé lő, ke -
mény tol lú új ság író is, do ku men tum -
film-ren de ző. A vi et na mi há bo rú ban
meg jár ta az ős er dők pok lát, meg él -
te a leg na gyobb drá mát, hogy em bert
kel lett öl nie! 

Néz tem a jól öl tö zött ame ri kai
dip lo ma tá kat, ahogy sü rög tek az est
előtt. Tűz ték min den ho vá a nagy kö -
vet ség re dő nyös föl ira tát. Nor th rup
kint be szél ge tett az em be rek kel, egy
há ti zsá kos csa lád dal, mély han gon
dör mög ve. Fe jén base ball sap ka,
hosszú, ezüst ha ja a vál lá ig ért. Vas -
tag ing raj ta, zöld-sár ga-pi ros csík kal
a gal lér ja alatt. Med ve fog nyak lán cán
fá ból fa ra gott köny vecs ke. 

Az után me sélt, em lé ke zett a meg -
aláz ta tá sok ra, fe lelt a kér dé sek re.
Nem in du la to san. Ta vasszal kint van
a rizs föl dön, nyá ron nyír fa ko sa rat
ké szít, ősszel arat egész nap, té len pe -
dig szál kás ver se it ír ja ki a fe jé ből…
Be fe je zé sül ol va sott a kö te té ből, a for -
dí tó, Gyu kics Gá bor ma gya rul szó lal -
tat ta meg az egy sze rű igaz sá gok sza -
bad ver se it.

* * *

Hei deg ger-idé zet. Em lé kez tem rá,
ré gen ír tam le, ki csit meg is fa kult a pa -
pír lap. El ve szett, de most itt van előt -
tem, fá jó-szép so rok: „Nem csak Is ten,
az is te nek me ne kül tek el, ha nem az is -

ten ség fé nye is ki aludt a vi lág tör té ne -
lem ben. A vi lág éj ide je ín sé ges idő,
mert egy re ín sé ge sebb lesz. Már olyan
üres sé lett, hogy Is ten hi á nyát sem ké -
pes hi ány ként ér zé kel ni. Ín sé ges idő,
mert hi ány zik be lő le a fáj da lom, a ha -
lál és a sze re tet el rej tet len sé ge.”

At tól meg ra ga dó ez az idé zet,
hogy mi köz ben drá mai do log ról be -
szél, a re mény ki mon dá sá ra is sar kall.
Szün te le nül mond va azt, amit az
em ber a kez de tek től tud Is ten ről.

* * *

Örök ví vó dás. Az idő. A lát ha tat lan,
a tü né keny és meg fog ha tat lan. „Az időt
el gon dol ni nem tud juk, csak meg él ni”
– mond ta Berg son. Te hát fut, mint
szél pa ri pa, száll, mint szép só lyom -
ma dár. Idéz het nénk azt is, hogy
mit ír tak a köl tők Anak re ón tól
Weö res Sán do rig. Négy sor ban
mi lyen tö mö ren fo gal maz ta meg
Jó zsef At ti la: „Én nem csa ló -
dom – min den szer vem óra, /
mely csil la gok hoz iga zít va jár.” 

És ott a szü le tés és a ha lál, a
fi a tal ság és az öreg ség, mind a
su ha nó per cek kel. A Ham let -
ben „ki zök kent az idő”, Pi linsz -
ky KZ-ora tó ri u má ban egy pil -
la nat az élet. Tar kovsz kij film -
je i ben szür ke víz tü kör ben né zi
ma gát az idő – csak Rubl jov ko -
pott, arany bar na ikon jai időt le -
nek, ra gyog nak nem mú ló szép sé -
gük ben.

* * *

Szű rös Má tyás új köny ve. Szűk volt a
mun dér cím mel je lent meg az egy ko ri
dip lo ma ta em lé ke zé se az 1959–2013
kö zöt ti évek ről. Min dig öröm, ha a kö -
zel múlt ról je le nik meg kö tet, amely
igyek szik a fe hér fol to kat el tün tet ni. 

A szer ző a min dig vál to zó po li ti -
ka el le né ben a szív és a lel ki is me ret
mel lett dön tött. A bu da vá ri Li tea
köny ves bolt be mu ta tó ján a ré gi ba -
rát, Pozs gay Im re mon dott be ve ze tőt,
ki emel ve, hogy a szer ző mér ték tar -
tó, ér de kes stí lus ban ír ta meg a ré gi
év ti ze de ket. 

Szű rös jó és kez de mé nye ző dip lo -
ma ta volt, az el ső ma gyar po li ti kus,
aki kö ve telt: sze re tett vol na el jut ni a
kár pát al jai ma gya rok hoz. Meg tud ni,
ho gyan él nek, mi lyen gon dok kal
küsz köd nek. Mint dip lo ma tá nak
gúzs ba köt ve kel lett mo zog nia, még -
is si ke rült Bar tók-es tet szer vez ni,
Jó zsef At ti lát meg idéz ni, Vi szoc kij re -
ked tes da la it meg hall gat ni… Szű -
rös Má tyás úgy ér zi, emelt fő vel jár -
hat, em ber ma radt az em ber te len ség -
ben. Meg ma radt ma gyar nak.

* * *

Pá rás he gyek, il la tos vi rá gok. Tá -
vol-Ke let re, a mély csend be hív a Ko -
gart Ház zöld pla kát ja. Aki meg nyug -
vást, iga zi szép sé get ke res ro ha nó vi -

lá gunk ban, az ke res se föl a mo dern
ter me ket. Olyan rit ka be mu ta tót lát,
ami lyet ma se hol a vi lá gon. A ha gyo -
má nyos kí nai tus fes té szet leg szebb
da rab jai van nak együtt. 

El csen de sül az em ber, amikor lát -
ja a fa la kon a fi nom pa pír ra ál mo dott
he gye ket, a szik lák közt ka nyar gó, las -
sú fo lyó kat, a se lyem vi rá gú cse resz -
nye fá kat, kes keny ös vé nye ket… És
per sze a gyö nyö rű, ön ma guk ban is
kü lö nös al ko tá so kat, a fe ke te-fe hér
kal li gra fi kus írás je le ket. 

Ol va som a ne ve ket, az al ko tók
szü le té sé nek és ha lá lá nak évét, s
meg döb ben ve lá tom, hogy ezek a
mes te rek nem sok kal jár tak előt -
tünk. Ho gyan le het sé ges ez? Úgy,
hogy a mai al ko tók tisz te let ben tar -
tot ták az elő dök mun ká it. Alig vál to -
zott a tar ta lom és a for ma az el múlt
szá za dok ban. Ta lán csak a vers rész -
le tek, tu dós idé ze tek let tek má sok. 

El mond hat juk, eze ken a re mek
ké pe ken is ott van a va rá zsol ni tu dó
ecset, de ott van a fi lo zó fia és az iro -
da lom is. A ke cse sen lép de lő da ru -
ma dár mint ha a meg állt időt je le ní -
te né meg, az örök szép sé get és sze -
re te tet az el va du ló vi lág ban.

* * *

Kis nép. A ma gyar. De van ná lunk ki -
sebb is. És az em be ri ség is ki csi. Mi nél
in kább fe nye ge ti a de mog rá fi ai rob ba -
nás, an nál ár vább lesz. El fúj ja a szél,
mint az ősz-arany fa le ve let. Ma gya rok:
kis, ve szen dő nép. Egy re job ban ha son -
lí tunk egy Ama zo nas men ti ap ró in di -
án törzs höz. A basz kok hoz, let tek hez,
lit vá nok hoz… Las san, ész re vét le nül
együtt pusz tul mind egyi künk.

* * *

Pa co de Lu cía ha lá lá ra. A nagy
spa nyol fla men co gi tá ros a ked ven ce -
im kö zé tar to zik. So kan va gyunk
így az egész vi lá gon. Nem vé let len,
hogy szü lő föld jén, az an da lú zi ai te -
le pü lé sen há rom na pos gyászt ren del -
tek el. Ne gon dol junk sí rás ra, fe ke te
ru há ra. Az is lesz a ki vé te les mű vész
irán ti tisz te let je gyé ben. De lesz a ba -
rá tok ze né je, fi a ta lok fer ge te ges, sze -
rel mes tán ca is. Hi szen Pa co de Lu -
cía ze né je, lá zas ak kord jai az élet re -
mény ről szól nak, az élet di a da lá ról a
ha lál fe lett. A vé get nem érő öröm -
ről és bol dog ság ról. 

Több mint har minc nagy le mezt
ké szí tett, és szám ta lan ran gos díj ban
ré sze sült. Mint ha tő lünk is bú csú zott
vol na, 2013-ban a veszp ré mi fesz ti -
vá lon lé pett föl, és ját szot ta – utol já -
ra – leg ked ve sebb da lát. Ég fe lé
emel ve a vé gén egy sze rű gi tár ját,
meg kö szön ve Is ten óvó sze re te tét s
az if jú ság nem szű nő ün nep lé sét.

* * *

Mai ezer mes ter. Te le fon hí vás ra jött,
reg gel ki lenc óra után. Szép las san
föl mér te a te re pet, az után nyes te le
a ma gas fe nyő fák szá raz ága it. Na -
gyo kat pi hent, hossza san ké szü lő dött
a fű nyí rás hoz… Ala csony ter me tű,
sár ga pó lós fi a tal fér fi, a vi lág leg lus -
tább em be re. A leg ügyet le nebb mes -
ter, aki sem mi hez sem ért. Nem sze -
ret dol goz ni, csak pa nasz kod ni az ar -
ra já rók nak. „Kár volt ott hagy ni az
Aka dé mi át. Az biz tos pénz volt” –
mond ta Má ria né ni nek, aki egy üveg
sört vitt ne ki a dé li me leg ben. El is
kér te a cí mét, te le fon szá mát, hi szen
el du gult a le fo lyó, a víz csa pok csö -
pög nek. „Sem mi ség” – fe lel te bú csú -
zás kor. Jött, ment, be szélt, ma gya rá -
zott, olyan volt, mint le be gő alak egy

Hra bal-re gény ben.

* * *

Ima. Írom most, és ír tam az
utób bi idő ben több ször is. Az -
után be lém döb ben Bá lint
Sán dor in tel me: „Ima nincs a
ma gyar ban, csak imád ság van.”
A sze ge di nép rajz min de ne se,
tu dós po li hisz to ra jól tud ta, hi -
szen a Ka rá csony, hús vét, pün -
kösd cí mű ha tal mas mun ká ja
ki me rít he tet len kin cses tár. Eb -
ben is meg erő sí ti ki je len té sét,

sőt ki egé szí ti, hogy az imád ság „a
leg na gyobb tett, ami re az em be -

ri szel lem ké pes”. 
És me lyik a leg szebb? Ki mond -

ta a leg iga zab bat? Ta lán az egy sze rű
bá nyász asszony, mi kor meg tud ta,
hogy rá om lott a fér jé re a tár na. De az
is le het, hogy a nagy be teg kis fia mel -
lett vir rasz tó apa, né ma sza vak kal.
Vagy ame lyik hez mind annyi an ad -
tunk egy mon da tot: „Na gyot ké rek
tő led, Uram, azo kat sze resd most,
akik nem ta lál tak meg. Akik annyi ke -
gyel med után sem sze ret nek. Nyiss
aj tót azok nak, akik nem ko pog tat nak.
Adj gyó gyu lást azok nak, akik le -
mond tak már az élet ről, bá tor sá got
azok nak, akik nem mer nek kér ni,
nem is ma guk nak, de má sok nak… És
ha már adsz a meg ér de mel tek nek, adj
ne kik erőt is, hogy ki bír ják bol dog -
sá go dat.”

* * *

Szü le tés nap. Dan te hét száz éves,
Shakes peare négy száz. Mic hal en go
va la mi vel öre gebb. Ma is su gár zó fé nyű
csil la gok. Ha tal mas arany fog so rá val az
idő nem tud ta ki kez de ni őket. És a
min dent föl fa ló rozs da sem ár tott a sza -
vak nak és fres kó ké pek nek. Dante ide -
jé ben könyv nyom ta tás nem volt; a
drá ma író csak szín pa don élt. Még is ír -
ták és fes tet ték a Nagy Mű vet. Mi ért?
Ki nek? Ta lán Is ten nek, hogy tud jon te -
rem té sük ről, s ha el vész is, ő meg jegy -
zi az ál do zat ho za talt. Egy-egy sor túl -
élt há bo rú kat, év szá za do kat.

g Feny ve si Fé lix La jos

Jegyzetlapok
(Nap ló, 2014)
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Azegyházi
nyilvántartást
nemérinti

azelektronikus
anyakönyvvezetés
Az elekt ro ni kus anya köny ve zés be -
ve ze té sé ről szó ló tör vény jú li us 1-jei
ha tály ba lé pé sé vel Ma gyar or szá gon
gya kor la ti lag meg szű nik a pa pír ala -
pú anya köny ve zés. A je len le gi négy -
fé le (szü le té si, ha lot ti, há zas sá gi, be -
jegy zett élet tár si kap cso la ti) anya -
köny vet egyet len, sze mély hez kö -
tött nyil ván tar tás vált ja fel. 

Ah hoz, hogy ez zök ke nő men te sen
tör tén jen, az elekt ro ni kus anya köny -
vi nyil ván tar tás mű köd te té sé re fel ha -
tal ma zott Köz igaz ga tá si és Elekt ro -
ni kus Köz szol gál ta tá sok Köz ponti
Hi va ta lá nál 920 mil lió fo rin tos fej -
lesz tést haj tot tak vég re. Az eu ró pai
uni ós for rás ból meg va ló sult pro jekt
nyo mán tel je sen meg újul a Ma gyar -
or szá gon száz húsz év re vissza te kin -
tő ál la mi anya könyv ve ze tés. 

Az elekt ro ni kus rend szer ki épü lé -
sé vel je len tő sen fel gyor sul és egy sze -
rű sö dik az ügy in té zés, hi szen bár hol,
bár me lyik anya könyv ve ze tő nél (il let -
ve kül föl dön is) le le het majd kér ni az
anya köny vi ki vo na to kat. A bí ró sá gok
köz vet le nül is hoz zá fog nak fér ni a di -
gi tá lis anya köny vek hez, így az előt -
tük fo lyó el já rá sok ban nem kell ki vo -
na tot csa tol ni.

Te kin tet tel ar ra, hogy a tör té nel -
mi leg ki ala kult egy há zi anya köny ve -
zés nek sa ját cél jai és sza bá lyai van -
nak, a két rend szer össze kap cso lá sa
– mint a Köz igaz ga tá si és Igaz ság ügyi
Mi nisz té ri um nál ko ráb ban kö zöl -
ték – nem le het sé ges. Az egy há zi
anya köny vek ve ze té se nem ál la mi fel -
adat, így nem le het ál la mi fel adat a
meg őr zé sük kel vagy di gi ta li zá lá suk -
kal kap cso la tos te vé keny ség sem, ez
ki zá ró lag az egy há zak bel ső ügye.

g Ha i man Éva
For rás: Evan gé li kus.hu / vg.hu

eB Be-est: 
A Szent lé lek aján dé kai

Az Evan gé li kus Bel misszi ói Ba -
rá ti Egye sü let (EB BE) ál tal ren -
de zett ta va szi elő adás-so ro zat
cí me: Vedd és ol vasd! – In ter ak -
tív bib lia ta nul má nyok. A kö vet -
ke ző al ka lom má jus 8-án, csü tör -
tö kön 17 óra kor kez dő dik az
MEE Or szá gos Iro dá já nak (Bu -
da pest VI II., Ül lői út 24.) ut cá ról
nyí ló ter mé ben. Az elő adás té -
má ja: A Szent lé lek aján dé kai
(1Kor 12,1–11). Elő adó Győ ri Já nos
Sá mu el lel kész.

H i r d e T é s

Va ti ká ni 
„szen te lés”

Ha lá la után alig több mint ki lenc év -
vel Fe renc pá pa szent té avat ta II. Já -
nos Pált. A pá pa ság tör té ne té nek el -
ső len gyel pá pá ja hu szon hét évig,
1978-tól ha lá lá ig, 2005-ig volt a ró mai
ka to li kus egy ház fe je, így övé az összes
ed di gi pá pa kö zül a hi va tal ban töl tött
har ma dik leg hosszabb idő. A wa do -
wi cei szü le té sű, ak kor öt ven nyolc
éves krak kói ér se ket, Ka rol Wojtyłát
1978. ok tó ber 16-án vá lasz tot ta pá pá -
vá a bí bo ro sok tes tü le te, mi u tán előd -
je, I. Já nos Pál har minc há rom nap hi -
va tal ban töl tött idő után el hunyt. II.
Já nos Pál lal együtt múlt va sár nap
XXI II. Já nos pá pát is szent té avat ták
a ró mai Szent Pé ter-ba zi li ká ban.

d For rás: HVG.hu
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– Gyan tá zás! – ve zé nyelt a vo nó -
val a prí más, mi re meg állt a tánc, s
kor só után nyúl tak a ze né szek.

A csár dás tól he vült pá rok örül tek
a szü net nek. Be szél het tek egy más sal
anél kül, hogy hal la nák a pa don bá -
mész ko dó szü lék.

A lágy lel kű Bí ró Ban di ki csit félt,
de erőt vett ma gán, s kö ze lebb húz -
ta ma gá hoz a lányt.

– Ve rács ka, apám meg egye zett a
ti ed del, hogy te le szel a fe le sé gem. Így
egy tag ban lesz a két bir tok. De én
nem aka rok ke se rű asszonnyal él ni!
Ugyan is, tu dod – da dog ta –, en gem
nem igen von za nak a nők. – S le haj -
tot ta a fe jét, mint ha mind ezt a csiz -
má já nak val la ná. 

Ve ra ész re vet te a sze mé ben lap -
pan gó ag gó dást. Azt is, hogy el pi rul
a le gény, hi á ba me redt fel fe lé a vi téz
mód ra pöd rött baj sza.

A lány nem szólt, csak meg si mo gat -
ta Ban di ar cát. Az tán mond ta vol na,
ne fél jen, majd ő min dent meg old, de
be le brum mo gott a bő gő, s ve le pen -
get te a prí más a Sch ne i der Fá nit…

* * *

Alig ért ha za a csa lád a bál ból, a ve -
ran dán már is vissza aludt a sze rel mes
ku vasz. Ál má ban to vább tu tult a
szom széd szu ká val a te li hold nak, s
már nem za var ta a kony há ból har so -
gó or dí tás.

– Apád va gyok, s úgy lesz, ahogy
pa ran cso lom! 

– In kább a kút ba ug rom, de nem
me gyek Ban di hoz! – zo kog ta a lány,
arc cal az asz tal ra bo rul va. 

Csil lag Már ton nagy ked vet ér zett,
hogy új ra vé gig vág jon Ve ra há tán, de
be le fá radt a meg győ zés be. Már csak
a szép szó se gít het, s an nak a fe le sé -
ge a tu dó ja. Be szél jen majd ő a lá nyá -
val! Vissza vo nult hát az is tál ló ba,

hogy to vább ta nács koz zon a bo ros -
üveg gel. 

– Hall gass apád ra, hisz csak a ja -
va dat akar ja! 

– Nad rág szíj jal? – kap ta fel fe jét a
lány.

Az asszony mint ha nem is hal lot -
ta vol na, foly tat ta.

– Majd meg szo kod az em bert,
mint nagy anyád az övét, s én is az
apá dat. Hisz ez az élet rend je.

– Tán így van – re beg te Ve ra, s
meg csó kol ta fá sult szí vű any ja ke zét. 

A tisz ta szo bá ban ágy ba bújt, s
hang ta lan zo ko gott a ta ka ró alatt. Egy
da ra big hüp pö gött az álom ha tá -
rán, ami kor vil lám csa pás ként jött a
fel is me rés.

Pest re szö kik!
Hisz Ba kó Bé la is hív ta, bár mi kor

jö het dol goz ni hoz zá juk a Pa lá gyi-bú -
tor gyár ba, a Le hel út ra. Még a cí met
is fel ír ta.

Ez múlt ko rá ban tör tént, mi kor
rá kö szönt a temp lom előtt. Épp pün -
kösd re jött ha za a szü le i hez. Ve ra
nem is mer te vol na fel a le gény ben a
haj da ni klott ga tyás Bé lus kát, aki fe -
le ség nek kér te, mi kor még együtt pi -
linc kéz tek az ut ca be li ek kel. 

– Na meg al hatsz a bér ház ban, a
Tak sony ut cá ban – győz köd te a
lányt. – Én is ott la kom, de a né ni ad
ki ágyat nők nek is. 

Ve ra már nem aludt el. Csend ben
össze szed te a cók mók ját, s a hát só
kert ka pun ki suttyant a csa pás ra. Ar -
ra kö ze lebb a vas út. 

* * *

Mi u tán be do ho gott a ka ni zsai vo nat,
s Ve ra le ült az ab lak mel lé, ak kor döb -
bent rá dön té se sú lyá ra. Fájt a szí ve,
s félt is, va jon mi vár rá ide gen ben?
Any já nak azért ha gyott egy le vél két,
amely ben tu dat ja, dol goz ni megy

Pest re, s a biz ton ság ked vé ért el vit -
te a száz ko ro nát, amit nagy any já tól
ka pott sta fí rung ra. Ap ja meg majd
meg en ged, s ha ma ro san ír is ne kik.

Alig ló dult meg a vo nat, szin te
azon nal gyó gyí tó álom ba zu hant. A
fi a tal szer ve zet meg kö ve tel te a ma -
gá ét. Sió fok után hir te len hu zat ra éb -
redt. Ép pen egy né ni ráz ta ki a mor -
zsát az ab rosz ból, s mi u tán vissza ült,
ked ve sen rá mo soly gott a lány ra. 

– Pest re, lyá nyom?
– Igen, né ni, dol goz ni me gyek. –

S el pi rult.
– Az tán apád tud-e ró la? 
A lány majd le for dult az ülés ről.

Bo szor kány ez a vén asszony?
– Mért tet szik kér dez ni? – he beg -

te za var tan.
– Mert lá tom raj tad, hogy szök tél.

De ne félj, ked ves kém. Is me rem ezt az
ér zést. Tu dod, lá nyom, ak ko ri ban mi
is sze ret tük egy mást, de ti los volt. Az -
tán a ked ve sem je lent ke zett nem -
zet őr nek negy ven nyolc ban. Büsz ke is
volt rá a fe le sé ge a kis lá nyá val! Sze gé -
nyek, so se tud ták meg, me lyik csa tá -
ban halt hő si ha lált. Más nap az tán én
is el tűn tem. Két hét után ta lál koz tunk
Prá gá ban. Öt ven évig él tünk bol do -
gan. Ki lenc ven nyolc ban te met tem.

Ve rát meg der mesz tet te a szó ára -
dat. Be le bor zadt, hogy a má mi nős
em ber rel élt, aki a csa lád ján kí vül
még a ha zát is be csap ta. Azért el -
mond ta, hogy ő azért jött el ott hon -
ról, hogy ma ga in téz ze a sor sát. S
mun ká ja is lesz a Pa lá gyi-üzem ben,
a Le hel úton. 

Most a né ni hök kent meg, és saj -
nál koz va né zett Ve rá ra.

– Már oda nem mész, lá nyom. Ko -
ra nyá ron por rá égett a Wert he im-
da ru gyár ral meg egy má sik kal együtt.
Én is lát tam a tűz vész után a füs töl -
gő ro mo kat.

Ve ra előtt hir te len el sö té tült a vi lág. 
Ar ra tért ma gá hoz, hogy a né ni par -
fü mös ken dő vel tö röl ge ti az ar cát, s
ko mo lyan néz rá.

– Azt hi szem, leg jobb lesz, ha ma
ha za visz lek hoz zám. Az tán majd
hol nap meg lát juk. Tán mun kát is ta -
lá lok ne ked – mond ta.

Ve ra csak apa ti ku san bó lin tott.
Bánt is ő már bár mit…

* * *

Dél után ra járt, mi kor meg ér kez tek a
Lö völ de tér re, s a vi dám ko csis el haj -
tott a két ko ro nás sal. A né ni elő ha -
lász ta a kul csot, ki nyi tot ta a fa ra gott
ka put, de még büsz kén az új fa so ri re -
for má tus temp lom ra mu ta tott.

– Én is itt vol tam a temp lom ava -
tá son. Lát tam, mi kor Hay pál lel kész
meg ke resz tel te az el ső ba bát, a pi ci
Er zsé bet Ilo nát. Jól is me rem az ap -
ját, a Szán tay sza bót, hi szen Grös leh -
ner Mar git, a ma ma a ba rát nőm –
né zett a lány ra, de Ve ra csak üres te -
kin tet tel bá mult ma ga elé.

A né ni le mon dó an le gyin tett.
Ahogy be tá mo gat ta a lányt a la kás -
ba, a ven dég szo bá ban rög tön ágy ba
tet te, s egy da ra big néz te az ideg láz -
tól he vült ar cát. Az tán ha tá ro zott: or -
vos kell. A te le fon hoz nyúlt, és hív -
ta a köz pon tot.

* * *

Már ad vent ha vá ban jár tak, mi re
Ve ra ki he ver te az ideg sokk okoz ta lel -
ki tö rést. De ré gi ked ve nem tért
vissza. Ké sőbb ap ja el mond ta, hogy
mi kor ő Pest re ment, Bé la már rég
meg ír ta, hogy be ruk kolt hon véd -
nek. Mert mit te he tett a tűz vész
után, pénz és mun ka nél kül? A lány
ar ra is csak kö zöm bö sen vál lat vont.

Ti zen négy ta va szán a két csa lád
meg tar tot ta Ve ra és Ban di kéz fo gó -

ját. Ha nagy rit kán ket tes ben ma rad -
tak, min den ről be szél tek, csak ép pen
azt rej te get ték ag gód va, ami re leg in -
kább gon dol tak. 

Jú ni us ban fel for dult a vi lág. Meg -
öl ték a trón örö köst, s jú li us ban ki tört
a há bo rú. A püs pök úr ke gyes volt,
mert Ban di – mint az el ső ön kén tes
a fa lu ból – Ve rá val elő re ho zott ha di -
es kü vőt tart ha tott. 

Csen des volt a lag zi, s az a pár nap
gyor san el telt, amíg el ér ke zett a bú -
csú ide je. Az ál lo má son vi dá man
in te get ték az utol só is ten hoz zá dot a
lel kes reg ru ták.

* * *

Mi kor meg ér ke zett a gyász je len tés a
front ról, a szol ga bí ró sze mé lye sen fe -
jez te ki rész vé tét Ve rá nak, s azt is
mond ta, hogy büsz ke ség da gaszt hat -
ja keb lét, hisz ő a fa lu el ső öz ve gye,
aki nek ura a ha za ol tá rán ál doz ta fi -
a tal éle tét. 

* * *

Az élet az után sem állt meg, csak az
öz vegy ar cán sza po rod tak a ba ráz dák.

Két ka rá csony is el múlt, mi kor Ba -
kó Bé la ha za bi ce gett az ál lo más ról.
Most már nem hagy ta, hogy annyi
meg pró bál ta tás után Ve rá val még to -
vább sza po rít sák a ma gá nyos, med -
dő éve ket, ezért szü ret után egy be -
kel tek. 

A fa lu jó né ven vet te, s nem is cso -
dál ko zott. Csak pár nap pal ké sőbb,
mi kor a mi se előtt meg lát ták Ve rát. 

Az asszony ar ca ki si mult, sze me
szög le té ből el tűn tek a szar ka lá bak.
Szin te su gár zott ró la a csen des bol -
dog ság. Bé la meg csak né mán szo -
ron gat ta sze rel me ke zét. Csak Ve ra
tud ta, mi ért csil log az ura sze me.
Mert nem várt kin cses aján dék, ha az
em ber szűz öz ve gyet kap fe le ség nek.

SchneiderFánicsakaztmondta…

Ami lyen gyor san jött a zá por, ugyan -
olyan gyor san ro hant to vább Bö hö -
nye fe lé. Csak annyi ide je volt, hogy
fut tá ban vé gig ver je a pi a cot. Na meg
vicc ből ki for dí tott né hány es er nyőt. 

Nem cso da, hogy a Zöld Bi ka
csa po sa bol do gan mér te a fröccsöt,
hi szen pil la na tok alatt meg telt a
kocs ma. Az áru sok sem bú sul tak
so ká ig a sát ra ik alatt; ha ma rost meg -
un ta a nap a sze me előtt a fel hő ket,
és mi u tán el le gyez te a sö tét ban dát,
me le gen mo soly gott le új ra a fa lu ra.
Ha ma rost az utol só tó csa is pá ra lett,
s az ég fe lé tán col va tűnt sem mi vé. 

Laj csi, az ér zé keny cél lö völ dés az
eget kém lel te a pult ja mel lől. Most
már csak né ha gon dolt az Ison zó
pok lá ra, ahol há rom szor ál lí tot ták
talp ra a tá bo ri kór ház ban, de a lö -
vész árok ban át szű költ bor zal mak tól
va la hogy még is meg bil lent a lel ke. 

A gyógy in té zet ben kór te rem ről
kór te rem re jár va hir det te, hogy meg -
őrült a vi lág. De tán van még re mény,
hogy az em be ri el me meg ál lít sa a föld
pusz tu lá sát, ha már azt is el ér te,
hogy tö me gé vel irt sák egy mást. S a
tu do mány vív má nya az is, hogy foj -
to ga tó gáz fel hő lo pa kod jon a lö -
vész ár kok fö lé, hogy né mán fojt sák
meg a ka to nák szá za it, hogy még
utol sót si kol ta ni sem tud nak Is ten -
hez. Per sze az ágyút vo nó ló az tán
vég leg nem ér ti, mért ful ladt meg. S
az is biz tos, nem jó ked vé ben vi gyo -
rog ki ló gó nyelv vel az ég re. Na meg
tán a föld nek is fáj, ha negy ven ket tes
ágyúk kal szag gat ják a tes tét.

A fe hér ha jú fő or vos Laj csi szó nok -
la tát dup la nyug ta tó val ho no rál ta. 

Ké sőbb a ka to na már nem be szélt.
Nap hosszat a kli ni ka park ját jár ta,
si mo gat ta a fá kat, le gug golt egy-
egy bo kor hoz, s kö zel ről néz te,
hogy pat tan nak vi rág ba a rü gyek.
Né ha meg na po kig fi gyel te, hogy
s mint van nak az ap ró ro va rok.
Lát ta, ahogy sze ret nek, öl nek és
pusz tul nak. Volt, hogy csak egy pil -
la na ta ra tér delt le a han gya boly
mel lé, s a pil la nat ból órák let tek,
amíg a na gyí tó len csé vel bá mul ta
a vö rös, sok lá bú szor gos nép sé get. 

Ál má ban gyak ran járt a jö vő -
ben. Meg bé kélt, mert on nan meg -
tud ta, hogy el jön majd az idő,
mi kor rá jön az em ber, hogy nem
bír ja a föld a to váb bi pusz tí tást. S
ak kor már vég re be szün te ti a fe -
les le ges áru m il li ók gyár tá sát. He -
lyet te mun ka idő ben a tu dó sok
azt ter ve zik, ho gyan gyó gyít sák a
nagy be teg ter mé sze tet. Az tán
meg azon is dol goz nak majd, mi -
ként le gyen új ra tisz ta a szennye -
zett ég. S egy szer majd nem lesz cso -
da, ha nem csak a vá ros ban sé tá ló em -
ber, ha nem a dél fe lé hú zó vad li bák is
bír ják a re pü lést kö hö gés nél kül. 

Eze ket az álom jár ta gon do la to kat
Laj csi már nem hir det te, csak a dok -
tor nak mond ta el. A fe hér kö pe -
nyes gyó gyász csak hüm mö gött, s
meg ír ta az ob sit le ve let, egy ben el til -
tot ta Laj csit a Ver ne-re gé nyek től. 

Mi re má sod szor öl tö zött li lá ba az
or go na, már be forr tak a le gény se bei,

s a lel két szép csen de sen kú rál ta egy
ké sőn jött sze re lem. Hahn Izi dor pa -
szo má nyos lá nya volt a gyógy ír… 

Laj csi egy da ra big néz te még az
eget, ahogy las san tisz tul, s köz ben
Hahn Sá ri ról ál mo do zott, aki a szom -
széd stan don ma egye dül kí nál ta a rö -
vid árut. De csak azért, mert ap ját a
sa messzal hí vat ta a rab bi. 

Ró za né ne, a kör nyék bá bá ja ücsör -
gött Sá ra mel lett, de nem se gí tett, mert
őt csak az eső za var ta a sá tor ba. 

Igaz, Laj csi nem bán ta vol na, ha to -
vább ve ri a zá por a bá dog te tőt, mert
alat ta éde sebb volt fel idéz ni a teg nap

es ti csók ízét. Vég re rá jött a lány,
hogy Laj csi sze mé ben sze re lem iz zik,
s nem csak a hir te len tá madt fér fi kedv. 

Ép pen át akart kö szön ni Sá ri -
nak, mi kor Ró za né ne hang ja
ütöt te meg a fü lét. 

– Az tán ha azt aka rod, lá -
nyom, hogy bő ven le gyen te jed,
ha ide je jön, rág csálj édes kö -
ményt. 

– Mit be szél, né ni, hisz sze re -
tőm sincs, nem hogy fér jem –
pi rult el a lány.

De a vén asszony csak ka ca gott. 
– A kán tor any ja is lá tott a ma -

lom fa lá nál, mi kor Laj csi val örül -
te tek egy más nak. Ta lán túl sá go san
is. Én mon dom, lá nyom, baj lesz
be lő le. Én nem bá nom, de apád
agyon ver. A le gény lu the rá nus!

– Na és, ha így van? Egy az Is -
ten – mo tyog ta Sá ra. 

Laj csi hir te len va la mi csú nyát
akart mon da ni, de erőt vett ma -
gán; azért ma gá ban szid ta az új -
kort, ami kor már szi go rú an ti los
bo szor kányt éget ni. 

Köz ben ki rak ta a pus ká kat a pult -
ra, mert lát ta, hogy jön nek a be ruk -
kolt le gé nyek lá nyok nak va ló ró zsát
lő ni, mi előtt a front ra men nek. Hadd
lás sák, hogy egyi kük sem ku tyább lö -
vész, mint a kár tya be li Stü szi va dász
vagy az a hogy is híj ják tök filkó. 

Laj csi nak ké sőbb is olyan for gal ma
volt, hogy ide je sem jutott Sá rá nak át -
kö szön ni. Az tán hal lot ta, hogy meg -
jött a lány ap ja, mert han go san szit ko -
zó dott, s ször nyű szé gyen ről be szélt. 

Hahn Izi dor mes ter azért volt
mér ges, mert a várt hit köz sé gi meg -
ren de lés he lyett a rab bi csak or dí to -
zott ve le. De csak azért, mert lát ták
a lá nyát a lö völ dés sel er kölcs te len -
ked ni. 

Laj csi nak még csak hall ga tóz nia
sem kel lett a pus kái közt. Ké sőbb lát -
ta a lányt sír va el ro han ni, ma gá ra
hagy va ap ját a rö vid áruk közt Ró za
né ni vel. 

A le gény el ha tá roz ta, hogy vé get
vet a bi zony ta lan ság nak. Es te át -
megy Sá rá ék hoz, s meg ké ri a lány ke -
zét. Így lesz, még ha ad dig él is. 

Es te lám pa gyúj tás ide jén ko po gott
be a por tán. Hahn úr ma ga nyi tott aj -
tót. Ahogy meg lát ta, ki áll előt te, meg
se kér dez te, mit akar, csak fel or dí tott:
„In kább meg ölöm a lányt, de nem
adom lu the rá nus nak!” Er re Laj csi
úgy meg ijedt, hogy ki tá gult a sze me,
s le ve gő ért tá to gott. Az tán szí vé hez
ka pott, s vé gig zu hant az aj tó előtt.
Mi kor ki nyi tot ta a sze mét, egy fe hér
kö pe nyes or vos ha jolt fö lé je, s nyug -
ta tó an pas kol ta az ar cát. 

– Már min den rend ben lesz –
mond ta, s iga za volt, mert Laj csi meg -
pil lan tot ta Sá ra öröm ben úszó ar cát. 

Az öreg pa szo má nyos mes ter is
ott állt. Igaz, nem lel ke sen, de bé ké -
sen mond ta:

– Mit volt úgy oda? Csak vicc ből
mond tam, hogy nem adom a lá -
nyom ke resz tény hez. 

A le gény sze mei fel ra gyog tak.
Szól ni sem tu dott, csak meg szo rí tot -
ta jö ven dő apó sa ke zét.

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

Jé zus Krisz tus mond ja: „Én va gyok a
jó pász tor. Az én ju ha im hall gat nak
a han gom ra, és én is me rem őket, ők
pe dig kö vet nek en gem. Én örök éle tet
adok ne kik.” (Jn 10,11.27–28)

Hús vét ün ne pe után a 2. hé ten az Út -
mu ta tó reg ge li és he ti igé i ben az
élő Krisz tus áll elénk, s jó pász tor ként a ha lál ból örök élet re ve zet. „Az Úr
az én pász to rom, nem szű köl kö döm.” (GyLK 683) „Krisz tus meg halt min -
den ki ért, hogy akik él nek, ez után ne ma guk nak él je nek, ha nem an nak, aki
ér tük meg halt és fel tá madt.” (2Kor 5,15; LK) Jé zus két szer is ki je len ti: „Én va -
gyok a jó pász tor, én is me rem az enyé i met, és az enyé im is mer nek en gem…
és én éle te met adom a ju ho kért.” (Jn 10,14.15; lásd 11) Pé ter a jó pász tor va -
sár nap ján meg ál la pít(hat)ja(?): „Mert olya nok vol ta tok, mint a té vely gő ju -
hok, de most meg tér te tek lel ke tek pász to rá hoz és gond vi se lő jé hez.” (1Pt 2,25;
lásd Ézs 53,6) Lu ther sze mé lyes val lo má sa: „Én a Krisz tus ked ves bá rá nya va -
gyok. Jó pász tor ő, meg ke re si el ve szett ju hocs ká ját. Vál lá ra vesz, s né kem csak
en ged nem kell, hogy hor doz zon. Míg meg nem ta ga dom, s tő le bo to rul el
nem sza ka dok, ad dig nem vesz he tem el!” Mó zes utó dot kér ma ga he lyett,
„hogy ne le gyen olyan az Úr kö zös sé ge, mint a pász tor nél kül va ló nyáj”. Is -
ten pa ran csá ra „ma ga mel lé vet te Jó zsu ét…, rá tet te a ke zét, és be ik tat ta tisz -
té be”. (4Móz 27,17.22–23) Pál így te kint kül de té sé re: „…úgy gon do lom, hogy
Is ten min ket, apos to lo kat, utol só kul ál lí tott, mint aki ket ha lál ra szán tak (…)
szin te a vi lág szem ét jé vé let tünk…” És így kér le li a gyü le ke ze tet: „…mert az
evan gé li um ál tal én va gyok a ti atyá tok a Krisz tus Jé zus ban. Kér lek te hát ti -
te ket: le gye tek az én kö ve tő im.” (1Kor 4,9.13.15–16) Fő pa pi imá já ban Jé zus ké -
ri utol só kí ván sá ga ként: „Atyám, azt aka rom, hogy aki ket ne kem ad tál, azok
is ott le gye nek ve lem, ahol én va gyok… És meg is mer tet tem ve lük a te ne ve -
det, és ez után is meg is mer te tem, hogy az a sze re tet, amellyel en gem sze ret -
tél, ben nük le gyen, és én is őben nük.” (Jn 17,24.26) Föl di boj tár ja i nak kül de -
té se: ke gyel mi aján dé ka ik kal al kal mas sá te gyék a gyü le ke ze tet, fel ké szít sék
„a szol gá lat vég zé sé re, a Krisz tus tes té nek épí té sé re (…), hogy nö ve ked jünk fel
sze re tet ben min de nes től őhoz zá… min den egyes rész sa ját adott sá gá nak meg -
fe le lő en mű köd ve gon dos ko dik ön ma ga nö ve ke dé sé ről, hogy épül jön sze re tet -
ben.” (Ef 4,12.15.16) Mi se ri cor dia Do mi ni – „az Úr sze re te té vel te le van a föld”.
(Zsolt 33,5) Bi zony, az ő jó sá ga, ir gal mas, ke gyel mes sze re te te kí sé ri a pász -
to rolt ju ho kat (lásd Zsolt 23,6). Az Olaj fák he gyén Jé zus elő re fi gyel mez te -
tett: „Mind nyá jan meg bot rán koz tok ben nem ezen az éj sza kán, mert meg van
ír va (lásd Zak 13,7): Meg ve rem a pász tort, és el szé led nek a nyáj ju hai. De mi -
u tán fel tá mad tam, előt te tek me gyek…” (Mt 26,31–32) Mi se sza va ink kal, se
tet te ink kel ne ta gad juk meg/le őt, ha nem kö ves sük a kes keny úton! A jó pász -
tor örök ér vé nyű ön ki je len té se és ígé re te: „Én va gyok az út, az igaz ság és az
élet; sen ki sem me het az Atyá hoz, csak is énál ta lam. (…) is mét el jö vök, és ma -
gam mel lé vesz lek ti te ket…” (Jn 14,6.3) Hidd ezt, és kérd tő le: „Jé zus, te vagy
az út ma gad. / Si ess, add né kem – ma ga dat!” (EÉ 396,5)

g Ga rai And rás

HETi ÚTRAvALÓ

Mi Se ri Cor di A d o Mi ni VA Sár nAp já r A

Tömegvonzás
vagytömegtaszítás

„Ami kor Jé zus lát ta a so ka sá got, meg szán ta őket, mert el gyö tör tek és el -
eset tek vol tak, mint a ju hok pász tor nél kül.” (Mt 9,36)

Ho ra ti us ezt ír ta: „Gyű lö löm a pro fán tö me get, és tá vol tar tom ma -
gam tól.” A klasszi kus vi lág gő gös meg nyi lat ko zá sá tól sem mi ben nem kü -
lön bö zött a Jé zus ko ra be li val lá sos élet kép vi se lő i nek, a fa ri ze u sok nak
a vé le mé nye. Azt tar tot ták, hogy „a tö meg, amely sem mit sem tud a Tör -
vény ről, át ko zott”. 

Ma kü lö nös ket tős ség fi gyel he tő meg. So kan nagy ál do za tot hoz nak
azért, hogy ki sza ba dul ja nak a vá ro sok fá rasz tó, ide ge sí tő so ka dal má ból.
Ugyan ak kor a ma mut ren dez vé nyek ez re ket, sőt tíz ez re ket von za nak.

Jé zus mint jó pász tor azon ban nem for dít ja el fe jét a to lon gó so ka ság
lát tán, ha nem meg szán ja őket, és fe lé jük for dul. Mi lyen volt az a ga li le -
ai so ka ság? A tö meg ar cát ne héz meg raj zol ni. Messzi ről egy for mák, és
egy más ba ol vad nak az ala kok. Fér fi ak és asszo nyok, por ban ját sza do zó
gye re kek, ru ga nyos lép tű fi a ta lok, meg ho má lyo so dott sze mű öre gek, man -
kó val bi ce gő be te gek.

Jé zus néz te a so ka sá got, de ben ne nem mo sód tak össze a kon tú rok és
a sor sok. Lát ta a szí ve ket és az in du la to kat, a ne héz bű nö ket. Meg in dult
raj tuk a szí ve, mert el gyö tör tek és el eset tek vol tak, mint a pász tor nél -
kü li nyáj. 

Jé zus ma is lát ja a tö me get. Né zi az alul já rók tu mul tu sát, a mun ká ból ha -
za si e tő ára da tot, az üz le tek ben to lon gó vá sár ló kat. Nem for dít ja el a fe jét.
Nem ke res ma gá nak egy nyu godt, csen des he lyet, aho vá fél re vo nul hat na.
Jé zus nem áll ki az élet sod rá sá ból. Né zi a tö me get, és az ar cok mö gött lát -
ja a prob lé má kat, a prob lé mák mö gött lát ja a bű nö ket, ame lyek tönk re te -
szik az éle tet. Még ezek lát tán sem for dít ja el a fe jét, ha nem kö nyö rü le tes -
ség re in dul, és se gí te ni akar; mint jó pász tor éle tét ad ja a ju ho kért.

g Ma do csai Mik lós

„Krisz tus ban te hát nincs zsi dó, sem
gö rög, nincs szol ga, sem sza bad, nincs
fér fi, sem nő, mert ti mind nyá jan 
egyek vagy tok a Krisz tus Jé zus ban.”
(Gal 3,28) 

„Sza bad ság, egyen lő ség, test vé ri ség”
– mi va ló sult meg eb ből an nak ide -
jén a fran cia for ra da lom ban? El -
mond hat juk, hogy jó for mán sem mi.
Mert ez csu pán jel szó volt, és szí vük
sze rint nem is akar tak e sze rint él ni. 

Jé zus nál for dít va van. El jött az
aga pé sze re tet tel er re a föld re, se gí -
tett, gyó gyí tott, és hir det te Is ten or -
szá gát. Min den kin kö nyö rült, meg -
ér tet te a rosszul si ke rült cse le ke det
mö gött is a jó szán dé kot, a fel szí nes
jó mö gött pe dig meg lát ta a sö tét
ér zü le tet. Min den ki hez volt egy jó
sza va, és min den kin se gí tett, aki
hoz zá for dult. Min den pil la na tát az
em be rek kel töl töt te, mert nagy volt
a szük ség. 

A leg na gyobb do log pe dig az volt,
hogy éle tét ad ta a bű nös em be rért, és
ez zel ma gá ra vet te an nak bün te té sét,
hogy az em ber sza bad dá és tisz tá vá
le gyen, sőt re mény ked hes sen az örök
élet ben. 

Te át él ted-e, hogy az Úr Jé zus nak
szün te len gond ja van re ád? Hogy
úgy sze ret, amint vagy – hogy te is
úgy sze ret hesd a má sik em bert,
amint van?

Egyen lő ség. Fon tos szó és nagy
gon do lat. So kan nem is ér tik iga zán.
Mert az egyen lő ség nem egy for ma -
ság. Nem biz tos, hogy egy nő nek
trak tor ra kell ül nie (mint a múlt szá -
zad öt ve nes éve i ben), és nem biz tos,
hogy a fér fi tud ja job ban meg te rem -
te ni a csa lád har mó ni á ját. Az egyen -
lő ség in kább azt je len ti, hogy min den -
kit a ma ga he lyén, sze re pé ben és
mun ka kö ré ben egy for mán nagy ra
ér té ke lünk és be csü lünk. Az Úr más -
hogy mér: szív ből; ne ki és ér te te szed-
e, amit te szel, vagy sem. 

El gon dol koz tál-e már azon, hogy
mi ért ter jedt a ke resz tyén ség oly
gyor san az el ső szá za dok ban, az
egész Ró mai Bi ro da lom ban mi ért
gya ko rol ták olyan so kan? Mert aki Jé -
zus Krisz tus nak ad ta a szí vét, bűn bo -
csá na tot nyert, és meg kap ta az örök
élet bi zo nyos sá gát. Sza ba dabb lett,
mint egy is ten te len rab szol ga tar tó.
Mert a szí ve sza bad volt. 

Ami kor a het ve nes évek ben Luc -
fal ván szol gál tunk, az ak kor egyet len
párt tag ja i nak meg til tot ták, hogy
temp lom ba jár ja nak, te me tés re el -
men je nek, ke resz tel tes se nek. Ha
még is meg tet ték, fe le lős ség re von ták
őket. Egy le ány ak ko ri ban a gyü le ke -
ze tünk ben meg kér dez te tő lem: „Mit
te gyek? A KISZ-ve ze tő ség há bo rog,
hogy if jú sá gi órá ra já rok. Azt mond -
ják, hogy a ket tőt nem le het együtt.

Vá lasz ta ni kell: vagy a KISZ, vagy az
egy ház.” 

Azt vá la szol tam: „Sza ba dok va -
gyunk. Bár ho va el me hetsz mint Is -
ten gyer me ke. Sőt ott is kell len ni,
hogy kép vi sel jük őt. De ha már a
má sik ol dal vá lasz tás ra kény sze rít,
ak kor az Úr sok kal in kább ezt ké ri:
vá lassz. Kész vagy-e az Urat kö vet -
ni, még ha ne héz sé geid adód nak is
be lő le?” 

A kö zép is ko lás fi a tal vá la sza ez
volt: „Igen.” Er re azt mond tam: „Ak -
kor most tér del jünk le, és mondd el
ezt Is ten nek…” 

És ez a va la ki lett az el ső meg té rő,
aki után jöt tek a töb bi ek is.

Sza bad dá lett ez a le ány – s mi is
sza ba dok va gyunk. A vi lág leg sza ba -
dabb em be rei.

Az el ső gyü le ke zet ben ott ül tek
egy más mel lett, test vé ri kö zös ség ben
a sze gé nyek és gaz da gok, rab szol gák
és rab szol ga tar tók, fér fi ak és nők. Ez
óri á si do log volt ab ban a na gyon szét -
ta go zó dott és óri á si kü lönb sé ge ket
hor do zó tár sa da lom ban. És ez so ka -
kat von zott.

Ma is így van. A mai em ber is el -
fo ga dás ra, meg be csü lés re vá gyik.
Ezt ta lál ja meg egy Jé zus nak élő
gyü le ke zet ben. Azon kell len nünk,
hogy a mi gyü le ke ze tünk ben is ér vé -
nye sül jön ez az ige.

g Széll Bul csú

Ahónapigéje

Mik az erős sé ge id a mun ka he lye den?
Más szó val ho gyan ír nád le ta len tu -
ma id nak, ké pes sé ge id nek, ta pasz -
ta la ta id nak azt az egye di ke ve ré két,
ame lyet a mun ka he lye den fel tudsz
kí nál ni? 

Ezek re az erős sé gek re né ha „aján -
dé kok ként” te kin tünk. Sa ját adott sá -
ga in kat haj la mo sak va gyunk szak mai
si ke re ink alap ján ér té kel ni: fi ze tés -
eme lés hez ju tunk, elő lép tet nek, szak -
mai el is me rés ben ré sze sí te nek, egyéb
sze mé lyes cé lo kat érünk el. De meg -
for dult-e már a fe jed ben, hogy aján dé -
ka id el ső sor ban nem a sa ját ér de ke det,
ha nem a töb bi em be rét szol gál ja?

Író ként és szer kesz tő ként él ve -
zem, amit csi ná lok. Ál ta lam fon tos -
nak és ér de mes nek tar tott öt le te ket,
gon do la to kat, el ve ket osz tok meg
má sok kal, és ez a mun ka szá mom ra
nagy örö met sze rez. Ám ha vé gül a
mon da ni va ló mat nem si ke rül köz ve -
tí te nem a töb bi ek szá má ra, vagy ők
nem ta lál ják ér té kes nek, tu laj don kép -
pen csak az idő met pa za rol tam.

Évek kel ez előtt hal lot tam a kö vet -
ke ző rö vid, de igen okos meg ál la pí -
tást: „Egy csen gő csak ak kor csen gő,
ha va la ki meg ráz za. Egy dal csak ak -
kor vá lik dal lá, ha va la ki el ének li. A
sze re te tet nem azért kap tuk, hogy a
szí vünk ben ma rad jon – mert a sze -
re tet csak ak kor sze re tet, ha to vább -
ad juk.”

Ha son ló kép pen mond hat juk, hogy
a ben nünk rej lő sze mé lyes „aján dé -
kok” is ak kor vál nak iga zán aján dék -
ká, ha má sok ja vá ra tud juk fel hasz -
nál ni őket. Ta lán ne künk is szár ma -
zik be lő lük né hány elő nyünk, de a
vál la la tunk, ügy fe le ink, vá sár ló ink
szol gá la ta az el sőd le ges cél juk.

A Bib lia be szél „lel ki aján dé kok ról”,
mint pél dá ul az evan gé li zá lás, hit,
böl cses ség, ta ní tás, gyó gyí tás és ha -
son lók. De mind egyik „min den ki nek
azért ada tik, hogy hasz nál jon ve le”
(1Kor 12,7).

Itt ké sőbb Pál a test kü lön ál ló ré -
sze i hez ha son lít ja az aján dé ko kat, ki -
emel ve, hogy ezek nem egy más tól

füg get le nül, ha nem egy más ra utal va
tud nak csak mű köd ni. „Ha a test csu -
pa szem, hol len ne a hal lás? Ha az
egész test hal lás, hol len ne a szag lás?
Már pe dig az Is ten ren dez te el a ta go -
kat a test ben, egyen ként mind egyi ket,
aho gyan akar ta. Ha pe dig va la -
mennyi egy tag vol na, hol vol na a
test?” (1Kor 12,17–19)

Né ha haj la mo sak va gyunk a büsz -
ke ség re a min ket „kü lön le ges sé” te -
vő ké pes sé ge ink, te het sé günk mi att.
De so ha ne fe led jük, hogy a töb bi ek -
kel va ló együtt mű kö dé sünk től függ a
si ke rünk, ők pe dig kü lön bö ző ké pes -
sé gek kel bír nak. Mél tá nyol juk te hát
a köz re mű kö dé sü ket, és re mél jük,
hogy ők is mél tá nyol ják a mi én ket!

„Is ten szer kesz tet te így a tes tet egy -
be: az ala cso nyabb ren dű nek na -
gyobb tisz tes sé get ad va, hogy ne le gyen
meg ha son lás a test ben, ha nem köl csö -
nö sen gon dos kod ja nak egy más ról a
ta gok.” (1Kor 12,24–25)

g Ro bert J. Ta masy
For rás: Mon day Man na

Munkábankamatoztathatóajándékok

Jó pász to runk! Ve zesd és ol tal mazd
a be te ge ket, a hal dok ló kat. Állj mel -
let tük, hogy meg érez zék, a te kö ze -
led ben van meg nyug vás. Légy azok -
kal, akik mel let tük áll nak, és se gí tő
ke zet nyúj ta nak. Óvd meg őket a
csüg ge dés től és a meg fá ra dás tól.

Jó pász to runk! Ve zesd és ol tal -
mazd azo kat, akik mun ká ban áll nak.
Add, hogy fel ada tu kat meg be csü -
lés sel vé gez hes sék, a rá juk bí zot ta kat
fe le lő sen ve zes sék. Légy azok kal is,
akik nek ön hi bá ju kon kí vül nincs
mun ká juk. Add, hogy meg ta lál has -
sák kül de té sü ket, és adj szá muk ra ki -
tar tást a ne héz kö rül mé nyek ben. 

Jó pász to runk! Ve zess és ol tal -
mazz mind nyá jun kat, hogy mi u tán
meg hal tunk a bűn nek, az igaz ság nak
él jünk, hi szen Krisz tus se bei ál tal
gyó gyul tunk meg. Mert olya nok vol -
tunk, mint a té vely gő ju hok, de most
meg tér tünk lel künk pász to rá hoz és
gond vi se lő jé hez.
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Az el múlt he tek ben bi zo nyá ra kö zü le tek is so kan
lát ták azt a vi de ót, me lyet az egyik nagy in ter ne -
tes hír por tál az Ön vál lal ná a vi lág leg bru tá li sabb
me ló ját? cím mel osz tott meg. A rö vid fil met
olyan ál lás in ter júk fel vé te le i ből vág ták össze, me -
lyek ben egy igaz ga tói poszt ra je lent ke -
zők kel is mer te tik a mun ka fel té te le ket. 

Az ál lás ra – no ha a hir de tést több mil -
li ó an lát ták – mind össze hu szon né gyen pá -
lyáz tak, de a kö ve tel mé nyek hal la tán ők is
mind annyi an vissza lép tek. Mit is vár tak
(vol na) tő lük? Na pi hu szon négy órás mun -
kát (a hét min den nap ján, egész év ben, be -
le ért ve a nagy ün ne pe ket is), a szük sé ges is -
me re tek te kin te té ben töb bek kö zött or vo -
si, pénz ügyi és gaszt ro nó mi ai te rü le te ken
va ló jár tas sá got – még hoz zá fi ze tés nél kül. 

Ami kor az in ter júk vé gén a HR-es
fel fed te, hogy konk ré tan mi lyen po zí ci -
ó ról lett vol na szó, töb ben könnyek kö -
zött mond tak kö szö ne tet, hogy an nak
ide jén va la ki ér tük is „be vál lal ta” mind -
ezt. Tud ni il lik az anya sá got…

…amely so kak szá má ra nem egy sze rű -
en csak élet re szó ló szép hi va tás, ha nem
kő ke mény, em bert pró bá ló, adott eset ben
a lét fenn tar tá sért foly ta tott küz de lem
is. Pél dá ul ha a gyer mek(ek) ap ja nél kül,
sze rény vagy épp ki lá tás ta lan kö rül mé -
nyek kö zött kell meg bir kóz ni ve le.

Ilyen asszo nyok a Tes sék mo so lyog ni! cí -
mű fran cia–grúz film drá ma fő sze rep lői is. A
2012-ben for ga tott, de a ma gyar mo zik ban
csak má jus 1-jé től lát ha tó al ko tás egy rend ha -
gyó – va ló ság show-kön tös be búj ta tott – szép -
ség ver seny tör té ne te, mely ben leg alább há -
rom gyer me ket ne ve lő nők küz de nek „a leg jobb
grúz anya” cí mért. A tíz in du ló kö zül he ten a
leg na gyobb sze gény ség ben él nek, így a fő díj –
egy la kás és hu szon öt ezer dol lár kész pénz – ha -

tal mas le he tő ség szá muk ra. A fil met kez det ben
a ko mi kus pil la na tok ural ják, de az tán, ahogy
a he te ken át tar tó fel ké szü lés so rán a fel szín re
tör nek a fe szült sé gek, úgy ke rül nek terí ték re
egy re ko mo lyabb kér dé sek is…

Ha anyák nap ja al kal má ból a szo ká sos-sab -
lo nos vi rág cso kor he lyett ez út tal va la mi más -
sal lep né tek meg édes anyá to kat, ül je tek be ve -
le er re a film re. Mert még ha a más fél órás mo -
zi nak lesz nek is szív szo ron ga tó és to rok szo rí -
tó pil la na tai, azért ka cag ni is fog tok – má jus el -
ső va sár nap ja pe dig, ha ed dig még nem hal lot -
ta tok vol na ró la, a ne ve tés vi lág nap ja is.

g Ju dit

oSz To zó

Tessékmosolyogni!

Az oldalt szerkesztette: Vitális Judit

Né hány he te ol vas hat tuk, hogy Né met or szág
észa ki part ja i nál ki fog tak egy száz két éve út -
já ra bo csá tott pa lack pos tát. A cél ba ért pa lack -
pos ták kö zött a leg hosszabb ide ig uta zó kül de -
mény egy Dá ni á ban fel adott ké pes la pot tar tal -
maz. Hosszú, de si ke res ku ta tás után meg ta -
lál ták a fel adó egyik uno ká ját, aki nek szü le té -
se kor a nagy apa már nem élt. Az egy ko ri ké -
pes lap vá rat lan, ele ven kap cso la tot te rem tett
ket tő jük kö zött.

Hús vét hét fő jé nek reg ge lén írom eze ket a so -
ro kat. Hó na pok óta két kü lö nös könyv fog lal -
koz tat. Mind ket tő pa lack pos ta: ré gi idők üze -
ne tét hor doz za, s ar ra vár, hogy rá ta lál-e a mai
ol va só, meg szü le tik-e a nem ter vez he tő, még -
is ele ven kap cso lat.

Az el ső könyv ről csak mé lyen érin tett ként
ír ha tok. Édes apám né hány írá sát tar tal maz za,
aki száz éve szü le tett. A test vé re im kö zül töb -
ben gyűj töt ték és gon doz ták az írá sa it, vá lo gat -
ták a ké pe ket, for mál ták azt a kö te tet, ame lyet
né hány óra múl va a sár szent lő rin ci könyv be -
mu ta tón ve he tek majd én is kéz be. A cí me –
A ke gye lem for rá sá nál – ta lá ló an ra gad ja meg
az írá sok és az írá so kat hor do zó élet fó ku szát,
Is ten Jé zus ban fel tá ru ló ke gyel mét, amely nek
az ér tel mét ku tat ta, és amely ből hosszú éle te
vé gé ig élt. Az írá sai ezen fe lül meg mu tat nak va -
la mit egye di és meg nem is mé tel he tő éle te szí -
ne i ből, né ha töb bet is an nál, mint amit én gyer -
me ke ként ész re vet tem. 

Vá rom a ta lál ko zást az is me rős gon do la tok -
kal, ugyan ak kor meg le pe tés re is szá mí tok. A
pa lack pos ta fel adó ja so ha sem tud hat ja, hogy
kit és mi lyen élet hely ze té ben ér el az üze ne te
– aki pe dig ki bont ja a pos tát, szin tén olyan nyi -
tott aj tó ban áll, amely mö gött meg le pe tés vár -
hat ja.

A má sik könyv is mé lyen érint, de más képp:
Di et rich Bon hoef fer ről szól, aki nek az éle tét és
teo ló gi á ját las san húsz éve ku ta tom. A könyv
az el ső rész le tes, ma gya rul meg je le nő élet raj -
za. Nagy csü tör tök dél után ján kéz be vet tem a

nyom dá ból fris sen ki ke rült pél dányt, hol nap -
tól kap ha tó lesz a na gyobb könyv áru há zak pol -
ca in, s mi re ez a kis cikk meg je le nik, túl le szünk
már az el ső könyv be mu ta tón. 

Bon hoef fer ről, akit hat van ki lenc év vel ez előtt
vé gez tek ki, aki ről könyv tár nyi ér tel me zés je -
lent meg, még min dig le het új szem pon tok sze -
rint, más hang sú lyok kal be szél ni. Ta lán azért,
mert el lent mon dá sok fe szí tet ték, ame lye ket rö -
vid éle te so rán nem tu dott fel ol da ni, né me lyi -
ket ta lán meg sem ér tet te. Ta lán azért, mert in -
kább kér dé se ket ha gyott ránk, mint vá la szo kat.
Ta lán ép pen ezért le het tár sa majd an nak a kér -
de ző em ber nek is, aki ma még meg sem szü -
le tett.

A pa lac kok úsz nak a ví zen, ar ra vár nak, hogy
meg ta lál ják és ki bont sák őket, akár mi, akár az
utá nunk ér ke zők. Ké szek va gyunk-e a meg le -
pe tés re?

g Csep re gi And rás

pA l AC K p oS TA

Meglepetés

név jegy: 
Csep re gi And rás
Hu szon hét éve vég zek lel -
ké szi szol gá la tot, eb ből ti -
zen két évet györ kö nyi és
ke len föl di gyü le ke ze ti szol -
gá lat ban, ti zen egyet az

Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem ok ta -
tó ja ként, négy évet pe dig a Bu da pest-Fa -
so ri Evan gé li kus Gim ná zi um lel ké sze ként
töl töt tem. Köz ben so kat ta nul hat tam kül -
föl dön is, és ki pró bál hat tam ma ga mat
köz tiszt vi se lő ként. Fe le sé gem teo ló gi át ta -
nít, há rom gyer me künk ta nul, egy fe dél
alatt él vén na pon ta lát hat juk, hall hat juk
egy mást. El fo gad ták, hogy Bi bó Ist vánt és
Di et rich Bon hoef fert is a csa lád ta gok kö zé
szá mol juk, én pe dig igyek szem olyan nagy
asz talt te rí te ni, amely kö ré raj tuk kí vül má -
sok is le ül het nek – né ha…

Ha ma ro san itt a nyár, idén is ké szü lünk nyá ri tá bo ra ink ra.
Ked ves fi a tal Test vé rem, sze re tet tel hí vunk és vá runk kon fir man dus- és if jú sá gi tá bo ra ink ba; ha -
gyo mány őr ző, kéz mű ves- és ze nei tá bo runk ba. Hogy mi is vár rád? A kö zös ség él mé nye, együtt
imád ko zás, sok-sok ének lés, já ték, kéz mű ves ke dés, sport, re mény ség sze rint tes ti és lel ki meg -
úju lás. Egy kis „be ha ran go zó”.

10. Ker kit – dé li ke rü le ti kon fir man dus- és if jú sá gi tá bor (12–19 éve sek nek)
„10.! A nagy öröm ün nep esz ten de je!”
Hely szín: Bony há di Pe tő fi Sán dor Evan gé li kus Gim ná zi um és Kol lé gi um
Idő pont: jú ni us 16–21.
Tá bor ve ze tők: Ara di And rás, La czi Ro land

Az idei, ju bi le u mi év té má ja A nagy öröm ün nep esz ten de je, hi szen ti ze dik al ka lom mal szer vez -
zük meg a kon fir man dus tá bort.

Az el ső tá bo ro zók ma már egye te mis ták, de min dig nagy öröm mel em lé kez nek „a Bony hád -
ra”. Ha te is tud ni sze ret néd, mit ta kar ez a hét be tű azok nak, akik már so kad szor ra vá laszt ják
ezt a tá bort, ak kor ne félj je lent kez ni! Gye re ve lünk em lé kez ni vagy új él mé nye ket sze rez ni!

Íze lí tő az ün ne pi prog ram ból: áhí ta ta ink és dél előt ti al kal ma ink té má ja az ün nep lés és a nosz -
tal gia lesz, és nem ma rad hat el a tú rá zás, sem éj sza kai, sem nap pa li vál to zat ban. A gim ná zi um
ad ta le he tő sé gek kel él ve ki adós spor to lás ban és ve tél ke dők ben is ré sze le het an nak, aki igen -
nel vá la szol a meg hí vá sunk ra. Sok sze re tet tel vár juk az idén és a ko ráb ban kon fir mált fi a ta lo -
kat is!

or szá gos evan gé li kus ha gyo mány őr ző és kéz mű ves tá bor
„A te rem tés 7 nap ja”
Hely szín: Kő szeg, Evan gé li kus Me ző gaz da sá gi, Ke res ke del mi és In for ma ti kai Szak kö zép is ko la
és Kol lé gi um
Idő pont: jú ni us 29. – jú li us 5.
Tá bor ve ze tők: Mar ton né Né me thy Már ta, Ko vács Ka ta lin

Idén is vár juk Kő sze gen a kéz mű ves tá bor ba azo kat, akik sze ret nek bar ká csol ni, al kot ni, s mind -
ezt szí ve sen te szik kö zös ség ben, egy kis csa pat tag ja ként, jó han gu lat ban!

A hét egy-egy nap ján a te rem tés hét nap já hoz kap cso lód nak majd nem csak az áhí ta tok, ha -
nem a kéz mű ves-fog lal ko zá sok is. A ha gyo má nyos fa fa ra gás, ne me ze lés, gyer tya ké szí tés, gyön -
gyö zés mel lett most is lesz nek „új” tech ni kák: zsu gor fó li á ból, süt he tő gyur má ból ké szí tünk ap -
róbb és na gyobb tár gya kat.

A büty kö lés mel lett lesz még sok-sok ének lés, já ték, reg gel és es te a nap té má já nak alap ján
áhí tat. A már ha gyo má nyos nak te kint he tő ki rán du lás sem ma rad el!

Van ked ved csat la koz ni? Jú ni us 29-től jú li us 5-ig vá runk sze re tet tel Kő sze gen, az evan gé li -
kus szak kö zép is ko la kol lé gi u má ban!

észa ki kerületi kon fir man dus- és if jú sá gi tá bor (12–19 éve sek nek)
„Csob banj egyet!”
Hely szín: Bánk
Idő pont: jú ni us 30. – jú li us 6.
Tá bor ve ze tő: Csadó Ba lázs

Nyár, fi a ta lok, já ték, strand, ének lés, kon cert, ka land park, be szél ge té sek, ba rá tok, tes ti és lel ki
fel töl tő dés – ez mind az észa ki ke rü le ti kon fir man dus- és if jú sá gi tá bor!

A ta va lyi fer ge te ges tá bor után idén új ra vá runk ben ne te ket. Aki már volt, az tud ja, hogy mennyi -
re jó do log kö zös ség ben len ni, het ve nen együtt éne kel ni, ját sza ni, stran dol ni vagy épp együtt
csúsz kál ni a há zi lag ké szí tett ví zi csúsz dán kon! És per sze az sem utol só, hogy új ba rá to kat sze -
rez hetsz az egy ház ke rü let kü lön bö ző pont ja i ról, hisz ta valy is ti zen há rom gyü le ke zet ből ér kez -
tünk. És jól érez tük ma gun kat, sőt fer ge te ge sen! Ép pen ezért a szer ve zők idén is nagy len dü let -
tel és lel ke se dés sel ké szül nek sok-sok meg le pe tés sel és új don ság gal. Csob banj hát te is egyet!
Az élet be, a hit dol ga i ba vagy épp egy jó tár sa ság ba, a nyár ba, já té kok ba…

Egyéb in for má ci ók: fa ce book.com/esza ki kon fi

or szá gos evan gé li kus ze nei tá bor
„Hár mas hang za tok”
Hely szín: Győr, Pé ter fy Sán dor Evan gé li kus Ok ta tá si Köz pont
Idő pont: jú li us 6–13.
Tá bor ve ze tő: Hu szák Zsolt

Ren ge teg böl cses sé get le het ta nul ni olyan ze né szek től, ze ne szer zők től, akik mű ve ik kel már az
egész em be ri ség előtt bi zo nyí tot ták te het sé gü ket. Ro bert Schu mann bi zo nyá ra nem ér te sül he -
tett az or szá gos evan gé li kus ze nei tá bor mű kö dé sé ről, száz hat van év vel ez előtt még is üzent nek -
tek: „Min den idő ben él és mű kö dik a ro kon szel le mek tit kos kö te lé ke. Ti, akik együ vé tar toz -
tok: zár já tok szo ro sabb ra a kört, hogy a mű vé szet igaz sá ga min dig tisz tább fény ben ra gyog jon,
örö met és ál dást ter jeszt ve min den fe lé.”

Ez na gyon jó cél: „örö met és ál dást ter jesz te ni”, és ha köz ben mi ma gunk is ér zünk örö möt,
és ka punk ál dást, az sem baj…

Je lent ke zé si ha tár idő: jú ni us 2. Bő vebb in for má ci ók a gyio.hu hon la pon.
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Meg hí vó könyv be mu ta tó ra: 
feleba rát vagy em ber társ

A Her me ne u ti kai Ku ta tó köz pont Ala pít vány, a Lu ther Ki -
adó és a Kál vin Ki adó sze re tet tel meg hív ja Önt a Fe le ba rát
vagy em ber társ – Bib lia for dí tá sok és hasz ná la tuk a mai Ma -
gyar or szá gon cí mű kö tet be mu ta tó já ra. A könyv be mu ta tó má -
jus 8-án, csü tör tö kön 14 óra kor kez dő dik a Ká ro li Gás pár Re -
for má tus Egye tem Hit tu do má nyi Ka rá nak (KRE HTK)
dísz ter mé ben (1092 Bu da pest, Rá day u. 28. II. em.). A kö tet
szer kesz tői: Fa bi ny Ti bor, Pe csuk Ot tó és Zsen gel lér Jó zsef. A
köny vet is mer te ti dr. Mar jovsz ky Ti bor, dr. Kó kai Nagy Vik -
tor és dr. Var ga Gyön gyi. Köz re mű kö dik a KRE HTK ka ma -
ra kó ru sa dr. Papp Anet te ve ze té sé vel. 

Min den ér dek lő dőt sze re tet tel vá runk!

H i r d e T é s



Evangélikus Élet 2014. május 4. f »presbiteri«

Gáncs Pé ter püs pök a hely szín vá lasz -
tást is szim bo li kus nak ne vez te. Mint
ko ráb ban az Evan gé li kus Élet is be -
szá molt ró la, egy 2010-ben be kö vet -
ke zett tűz eset után lebon tot ták a
Bé kés me gyei kis gyü le ke zet pa ró ki -
á ját, és a köz gyű lés nek ott hont adó
gyü le ke ze ti ház 2012 jú ni u sá ra ké -
szült el. „Ez az épü let is azt jel zi: van
a ro mo kon is fel tá ma dás” – em lé kez -
te tett a ke rü let lel ké szi ve ze tő je.

A há zi gaz da gyü le ke zet lel ké sze,
Lász ló né Há zi Mag dol na a nap igé -
je, 1Kor 5,6b–8 alap ján tar tott áhí ta -
tot. Ige hir de té sé ben őszin tén meg val -
lot ta: min dig is kö tő dött a meg szo -
kott dol ga i hoz, ezért is vi sel te kü lö -
nö sen ne he zen a há rom és fél év vel
ez előt ti tűz ese tet. „Aho gyan én majd -
nem be le hal tam a ré gi tár gyak hoz va -
ló ra gasz ko dás ba, úgy hal ha tunk be -

le – nem majd nem, ha nem vég ér vé -
nye sen – a ré gi, bű nös éle tünk höz va -
ló ra gasz ko dás ba.”

Az ér de mi mun ka a püs pö ki és
a fel ügye lői je len tés – a köz gyű -
lés tag jai szá má ra ko ráb ban elekt -
ro ni ku san meg kül dött – szö ve gé -
nek rö vid is mer te té sé vel kez dő -
dött. Gáncs Pé ter a 2Tim 4,1–2
he lyen ta lál ha tó apos to li in tés re
hi vat koz va a biz ta tás, tü re lem és
ta ní tás hár ma sá ra épí tet te fel be -
szá mo ló ját. Utalt rá, hogy gyak -
ran va gyunk tü rel met le nek. Pél -
da ként em lí tet te, hogy ne gyed év -
szá za da nyíl tak (új ra) az egy há zi ok -
ta tá si in téz mé nyek, és gyak ran tü rel -
met le nül vár juk e fo lya mat kéz zel fog -
ha tó ered mé nye it. A püs pök em lé -
kez te tett ar ra is, hogy a zsi nat az egy -
ház ke rü le tet el ső sor ban lel ki kö zös -

ség ként, gyü le ke ze tek élő há ló za ta -
ként de fi ni ál ta, és így is kel le ne rá te -
kin te nünk.

Ra dos né Len gyel An na egy ház -
ke rü le ti fel ügye lő fon tos nak tar tot -
ta ki emel ni: na pi rend sze res ség gel
kon zul tál a püs pök kel, és ezt az
együtt mű kö dést te kin ti a mun ka
alap já nak. „A hit ok ta tás nem pénz és
idő kér dé se. A hit ok ta tás egy há zunk
jö vő je” – fo gal maz ta meg té tel ként a
fel ügye lő. Er re re a gál va töb ben fel ve -
tet ték egy hit ok ta tó-há ló zat ki ala kí -
tá sá nak és tisz tes sé ges hit ok ta tói
óra dí jak biz to sí tá sá nak szük sé ges sé -
gét. A fel ügye lő fel tet te a kér dést: hol
van az a mint egy há rom száz hit ok -
ta tó, akik a rend szer vál tás óta el vé -
gez ték az Evan gé li kus Hit tu do má nyi
Egye te met?

A prob lé mát ér zé kel ve Gáncs Pé -
ter püs pök is el mond ta, hogy va ló ban
meg kel le ne szer vez ni ezen po ten ci -
á lis mun ka tár sak „után kö ve té sét”.

A köz gyű lé sen De ák Lász ló is
hús ba vá gó kér dé se ket fe sze ge tett je -
len té sét elő ve zet ve. „A vi lág szá -
guld, mi köz ben az egy ház…?” – ve -
tí tet te ki a gyü le ke ze ti te rem fa lá ra a
ke rü let misszi ói lel ké sze. Temp lo mok
ürül nek ki annyi ra, hogy fe les le ges -
sé vált pa dok nak, ha ran gok nak, ol -
tár te rí tők nek ke res nek új gaz dát. A
vál ság ban azon ban ma is hang zik a

jé zu si fel szó lí tás: „Ves sé tek ki a há ló -
to kat!” De ák Lász ló sze rint a misszió
ügye ezért nem tűr ha lasz tást, a
mun kát „ma kell el kez de ni”.

„Null ki lo mé te res iro da ve ze tő ként”
mu tat ta be a püs pök a je len lé vők nek
Krá mer Györ gyöt, egy há zunk ad mi -
niszt ra tív köz pont já nak kö zel jö vő ben
mun ká ba ál ló igaz ga tó ját. Az Ül lői úti
mun ká ra ké szü lő lel kész nem ha gyott
két sé get afe lől, hogy az or szá gos
iro dá ra nem dön tés ho zó, ha nem
vég re haj tó szer ve zet ként te kint. Krá -
mer György min den kit ar ra kért,
hogy fo lya ma tos vissza jel zé sek kel
se gít sék mun ká ját.

Gáncs Pé ter el árul ta, hogy az or -
szá gos pres bi té ri um fog ja tár gyal ni
az or szá gos iro da új szer ve ze ti struk -
tú rá ját. Ter ve zik egy új, gyü le ke zet -
épí tés sel fog lal ko zó osz tály lét re ho -
zá sát, eb be in teg rál nák a gyer mek-,
if jú sá gi, egy ház ze nei és misszi ói
mun ka ágat.

A hoz zá szó lá sok kö zött elő ke rült
a teo ló gi ai kép zés jö vő je. Lá zár Zsolt
nyu gat-bé ké si es pe res rá mu ta tott,
hogy míg ma négy-öt, né hány év
múl va akár negy ven-öt ven gyü le ke -
zet ma rad hat lel kész nél kül. Meg lá -
tá sa sze rint ér de mes len ne va la mi lyen
mó don le ve le ző ta go za ton mun ka tár -
sa kat ké pez ni, akik a ka to li kus di a kó -
nu sok hoz ha son ló an meg bíz ha tók
len né nek gyü le ke ze ti szol gá lat tal.

Az ülést kö ve tő en töb ben öröm -
mel nyug táz ták, hogy a ta va szi köz -
gyű lés va ló di prob lé mák kap csán az
egy ház jö vő jé ről va ló együtt gon dol -
ko dás al kal ma volt. A pár be széd
mel lett pe dig az iga zi re mény sé get
min de nek előtt az a hír je len tet te,
ame lyet a gyü le ke ze ti te rem ben lé vő
ke reszt a raj ta át ve tett le pel lel is hir -
de tett: Krisz tus fel tá madt!

g –ó –ő –a

Merrekerülakerület?
Köz gyű lés dé len – hús vét utá ni han gu lat ban

Szín-vo nal a föld vá ri kul túr ház ban
A Dé li Evan gé li kus Egy ház ke rü let köz gyű lé sét kö ve tő dél utá non nyílt meg
a pusz ta föld vá ri Bar tók Bé la Mű ve lő dé si Ház ban az a tár lat, ame lyet a
bé kés csa bai evan gé li kus gim ná zi um mű vé sze ti ta go za tos di ák ja i nak al -
ko tá sa i ból ál lí tot tak össze. A ki ál lí tás ap ro pó ját a kul tú ra és re for má ció
te ma ti kus év ad ta. 

A meg je len te ket dr. Ba ra nyi Ist ván, a köz ség pol gár mes te re kö szön töt -
te, aki ma ga is rá cso dál ko zott a lu the rá nus in téz mény sok ré tű te vé keny -
sé gé re. Gáncs Pé ter el nök-püs pök meg nyi tó be szé dé ben utalt ar ra, hogy
a szín vo na las anyag a ka pocs sze re pét töl ti be az egy ház és az is ko la, az
evan gé li kus ság és a nagy vi lág, a vá ros és a fa lu kö zött. Ki emel te: „Hús vét
után va gyunk. Meg kell ta nul nunk nem csak néz ni, ha nem lát ni is.”

A ki ál lí tás él ve ze tes ke reszt met sze tet nyújt az in téz mény ben fo lyó mun -
ká ról. Be mu tat tak olaj fest mé nye ket, gra fi ká kat, fo tó kat, bé lyeg- és bo ros -
pa lack cím ke-ter ve ket is, több al ko tás köz pon ti alak ja pe dig a bé kés csa -
bai is ko la név adó ja, Sze be ré nyi Gusz táv Adolf né hai evan gé li kus püs pök.

g Je nő

b Misszió, ok ta tás, együtt mű kö dés – ezek vol tak a Dé li Evan gé li kus Egy -
ház ke rü let ta va szi köz gyű lé sé nek leg gyak rab ban elő ke rü lő fo gal mai.
Az áp ri lis 25-én Pusz ta föld vá ron tar tott ta nács ko zás ez út tal ke vés -
bé az egy há zi tör vény könyv ben elő írt „kö te le ző kö rök” tel je sí té sé nek
be nyo má sát kel tet te, sok kal in kább volt va ló di tar ta lom mal bí ró út -
ke re sés: mer re to vább, evan gé li kus egy ház, és azon be lül Dé li Evan -
gé li kus Egy ház ke rü let? A ke rü let és a hoz zá tar to zó egy ház me gyék
el nök sé gei rá adá sul már elő ző nap együtt gon dol koz tak az egy ház jö -
vő jé ről, ugyan is Szar va son – di va tos ki fe je zés sel él ve – csa pat épí tő tré -
nin gen vet tek részt.

Gáncs Péter balján a kerület felügyelője, Lengyel Anna

Deák László kerületi missziói lelkész
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Sze me rei Zol tán ko ráb bi egy ház ke -
rü le ti fel ügye lőt kö szön töt ték volt
kol lé gái het ve ne dik szü le tés nap ja
al kal má ból a Dé li Evan gé li kus Egy -
ház ke rü let Püs pö ki Hi va ta lá ban. Az
ün ne pelt ki fe je zett ké ré sé re szűk
kör ben tar tott, rö vid al kal mon Gáncs
Pé ter püs pök és Ra dos né Len gyel
An na egy ház ke rü le ti fel ügye lő sze -
mé lyes em lé ke ik fel idé zé sé vel mond -
tak kö szön tést.

Sze me rei Zol tán im már negy -
ven hat éve meg sza kí tás nél kül dol -
go zik egy há zunk nak, il let ve egy há -
zun kért, hi szen 1968-tól 2003-ig
ve zet te az or szá gos egy ház gaz da sá -
gi mun ká ját, Gáncs Pé ter püs pök ké
vá lasz tá sa kor há rom év re el vál lal ta
a Dé li Evan gé li kus Egy ház ke rü let
fel ügye lői tisz tét, 2006 óta pe dig az

or szá gos pres bi té ri um ban kép vi -
seli az egy ház ke rü le tet. 

g Kiss Ta más fel vé te le

55+áfa
Sze me rei Zol tánt kö szön töt ték szü le tés nap ján

Nyi tó áhí ta tá ban Ben c ze And rás püs -
pök he lyet tes Jn 21,15–19 alap ján ar -
ra hív ta fel a je len lé vők fi gyel mét,
mennyi re fon tos a jé zu si lel kü let,
amely nem söp ri sző nyeg alá, de
nem is hány tor gat ja fel a vét ke ket.

A na pi rend el fo ga dá sa és az elő ző
köz gyű lés ha tá ro za ta i nak fel ol va sá -
sa után Sze me rei Já nos püs pök tett je -
len tést az el múlt év leg fon to sabb
tör té né se i ről és té má i ról. A hoz zá szó -
lá sok ból is lát szott, hogy a leg ége -
tőbb, a leg több lel készt ér dek lő té ma
je len leg a hit ok ta tás sal, il let ve a hit -
tan köny vek kel kap cso la tos hely zet.

Ez után Ko vács Lász ló meg bí zott
fő szer kesz tő, il let ve a ter jesz tés mun -
ká ját vég ző Ko czor György szá molt be
a meg újult Du nán tú li Ha rang szó
ügyé ről, pénz ügyi hát te ré ről és a to -
váb bi ter vek ről.

Rö vid szü ne tet kö ve tő en ke rült
sor a to váb bi tiszt ség vi se lők je len té -

se i nek meg hall ga tá sá ra. Ve rasz tó Já -
nos ke rü le ti misszi ói lel kész szólt a
2013-ban meg ren de zett prog ra mok -
ról, illet ve az idei misszi ói nap elő ké -
szü le te i ről. Gon do la ta it ki egé szí tet -
te a szin tén má jus 31-én tar tan dó egy -

ház ke rü le ti kó rus ta lál ko zó
szer ve zé sé ben ak tív sze re pet
vál la ló Sztruh ár And rás. Bé -
res Lász ló, a Gusz táv Adolf
Se gélyszol gá lat egy ház ke rü -
le ti fe le lő se a tá mo ga tá sok
fel hasz ná lá sá ról be szélt. Dr.
Hor váth Jó zsef ke rü leti
ügyész pe dig a már le zá rult
fe gyel mi ügyek ről tá jé koz tat -
ta a köz gyű lés részt ve vő it.

Az el hang zott je len té sek
so rát Mé szá ros Ta más be -
szé de zár ta. Az egy ház ke rü -
le ti fel ügye lő el múlt évi te -
vé keny sé gé nek be mu ta tá -

sát kö ve tő en az ak tu a li tá sok kö zött
a hit ok ta tá si vál to zá so kat, a Ze len ka
Pál Szo li da ri tá si Alap lét re ho zá sát,
va la mint az or szá gos iro da át szer ve -
zé sét emel te ki.

A köz gyű lés ezek után a gyü le ke -
ze tek től be ér ke zett tá mo ga tá si ké -
rel mek ről dön tött. Egy han gú sza va -
zás sal ítél te meg az anya gi se gít sé get
a Por rog szent ki rá lyon, Nagy si mo -
nyi ban, Ná das don és Ráb ca ka pi ban
zaj ló fel újí tá si mun ká la tok hoz, va la -
mint a Fej ér-Ko má ro mi egy ház me gyei
tá bor ta lál ko zó meg szer ve zé sé hez. 

A test vé ri han gu lat ban le zaj lott
ese mény kö zös va cso rá val zá rult.

g A. M.

Egyházkerületi
közgyűlésnyugaton

b Az egy ház me gyei el nök sé gek ta nács ko zá sa előz te meg a Nyu ga ti (Du -
nán tú li) Egy ház ke rü let áp ri lis 25-én, pén te ken Csák vá ron tar tott köz -
gyű lé sét. A dél előt ti meg be szé lé sen a hat du nán tú li egy ház me gye ve -
ze tői szá mol tak be ak tu á lis örö me ik ről és gond ja ik ról. Ezt kö vet te a
dél utá ni gyű lés, ame lyen a je len té sek meg hall ga tá sa mel lett el ső sor -
ban egyes gyü le ke ze ti fel újí tá si pro jek tek tá mo ga tá sá ról hoz tak
dön tést a sza va za ti jo gú ta gok.
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Szemerei János és Mészáros Tamás
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Húsvét ünnepe után 2. vasárnap (Misericordia Domini). Liturgikus szín: fehér. 
Lekció: 1Pt 2,21–25; Ez 34,10–16.31. Textus: Jn 21,15–19. Énekek: 334., 261.

Budavár, I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Balicza Iván; de. 10. (német, úrv.) Johannes Erlb -
ruch; de. 11. (úrv.) dr. Fabiny Tamás; du. 6. Balicza Iván; Fébé, II., Hűvösvölgyi út 193.
de. fél 10. (úrv.); Sarepta, II., Modori u. 6. de. 3/4 11. (úrv.) Sztojanovics András; Pest -
hi deg kút, II., Ördögárok u. 9. de. fél 10. (úrv.) Fodor Viktor; Csillaghegy–Bé kás me -
gyer, III., Mező u. 12. de. 10. (úrv.) Donáth László; Óbuda, III., Dévai Bíró M. tér de.
10. (úrv.) Bá lint né Var sá nyi Vil ma; Újpest, IV., Lebstück M. u. 36–38. de. 10. (úrv.) Soly -
már Péter Tamás; Káposztásmegyer, Tóth Aladár út 2–4. de. 9. (úrv.) Solymár Péter
Ta  más; Deák tér, V., Deák tér 4. de. 9. (úrv., családi) Smidéliusz Gá bor; de. 11. (úrv.) Cse -
lovsz ky Ferenc; du. 6. Gerőfiné dr. Brebovszky Éva; Fasor, VII., Városligeti fasor 17. de.
10. (családi) Pelikán András; de. 11. (úrv.) Pe li kán And rás; Jó zsef vá ros, VIII., Üllői út
24. de. fél 11. Gombkötő Beáta; VIII., Rákóczi út 57/a de. 10. (szlovák) Gulácsiné Fabulya
Hil da; VIII., Karácsony S. u. 31–33. de. 9. Gomb kö tő Beáta; Ferencváros, IX., Gát u.
2. (katolikus templom) de. 11. (úrv., családi) Ko czor Tamás; Kőbánya, X., Kápolna u.
14. de. 10. (úrv.) Benkóczy Péter; Ke lenföld, XI., Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) dr. Blázy
Ár pád; de. fél 10. (úrv., családi) Gáncs Tamás; de. fél 11. (úrv.) dr. Blázy Árpád; du. 6. (ves -
pe ra) Gáncs Tamás; XI., Németvölgyi út 138. de. 9. dr. Blázy Árpádné; XI., Egyetemi
és főiskolai gyülekezet, Magyar tudósok krt. 3. du. 6. (labirintus) Szántó Enikő; Bu -
da gyön gye, XII., Szilágyi E. fasor 24. de. 9. (úrv.) dr. Fabiny Tamás; Budahegyvidék,
XII., Kék Golyó u. 17. de. 10. (úrv.) Keczkó Pál; de. negyed 12. Keczkó Szilvia; Angyalföld,
XIII., Kassák Lajos u. 22. de. 10. (úrv.) Gren dorf Péter; Zugló, XIV., Lőcsei út 32. de.
11. (úrv.) Tamásy Tamásné; XIV. Gyar mat u. 14. de. fél 10. Tamásy Tamásné; Pest újhely,
XV., Templom tér de. 10. (úrv.) Sza bó B. András; Rákospalota, XV., Juhos u. 28. (kis -
temp  lom) de. 10. (úrv.) Ponicsán Er zsé bet; Rákosszentmihály, XVI., Hősök tere 10–
11. de. 10. (úrv., családi, kon fir má ció) Börönte Márta; Cinkota, XVI., Rózsalevél u. 46.
de. fél 11. (úrv., anyák na pi istentisztelet) Vető István; Mátyásföld, XVI., Prodám u. 24.
de. 9. Vető István; Ár pád föld, XVI., Menyhért u. 42. (református templom) du. 3. (úrv.)
Ve tő Ist ván; Rá kos hegy, XVII., Tessedik tér de. 9. (úrv.) Kovács Áron; Rákoskeresztúr,
XVII., Pes ti út 111. de. fél 11. (úrv.) Kovács Áron; Rákoscsaba, XVII., Péceli út 146. de.
9. (úrv.) Darvas Anikó; Rákosliget, XVII., Gózon Gy. u. de. 11. (úrv.) Darvas Anikó; Pest -
 szent lő rinc, XVIII., Kossuth tér 3. de. 10. Horváth-Csitári Boglárka; Pest szent im re,
XVIII., Rákóczi út 83. (református templom) de. 8. Horváth-Csitári Bog lár ka; Kis -
pest, XIX., Templom tér 1. de. 10. (úrv.) Széll Bulcsú; XIX., Hungária út 37. de. 8. (úrv.)
Széll Éva; Pesterzsébet, XX., Ady E. u. 89. de. 10. (úrv.) Győri János Sá mu el; Csepel,
XXI., Deák tér de. fél 11. (úrv.) Zólyomi Mátyás; Budafok, XXII., Já ték u. 16. de. 10.
(úrv.) Hokker Zsolt; Budakeszi, Fő út 155. (gyülekezeti terem) de. fél 10. dr.Lacknerné
Pus kás Sára; Budaörs, Szabadság út 75. de. 10. (úrv.) Endreffy Gé za; Mát ra szent im -
re–Ba goly ir tás, Jó kai u. 7–9., Fébé Názáret-temploma de. fél 12. Ma do csai Miklós.

Összeállította: Balla Mária

b Bi har Me gye Ta ná csa nagy pén -
te ken rend kí vü li gyű lé sen öt
sze mélyt ava tott dísz pol gár rá. A
post mor tem ki tün te tet tek kö zé
– a Ro má ni ai Ma gyar De mok ra -
ta Szö vet ség he lyi kép vi se lő i -
nek hat ha tós köz re mű kö dé sé vel
– egy ma gyar is be ke rült. Rim -
ler Ká roly hű sé ges szol gá la ta,
nem ze te és egy há za irán ti el kö -
te le zett sé ge, fel ké szült sé ge és
rá ter mett sé ge ré vén arany be -
tűk kel ír ta be ne vét Nagy vá rad
20. szá za di tör té nel mé be.

Rim ler Ká roly id. Rim ler Ká roly ál -
dott em lé kű evan gé li kus lel kész
(1860–1898) el ső szü lött fi a ként lát ta
meg a nap vi lá got. A gon dos, sze re -
tő édes apa mind az öt gyer me két a
leg ki tű nőbb ne vel te tés ben ré sze sí tet -
te. Ká roly fi át is ar ra ne vel te, hogy
Nagy vá rad vá ro sá nak szol gá la tá ba
áll jon. Ta nul má nya it a he lyi evan gé -
li kus is ko lá ban kezd te, a pre mont rei
gim ná zi um ban foly tat ta, és a vá ra di
jog aka dé mi án fejez te be. 

Az ügy vé di pá lyá ról ha ma ro san a
köz igaz ga tás te rü le té re lé pett. Szol -
gá la tát – mint tisz te let be li al jegy ző
– 1880 no vem be ré ben kezd te. „Rend -
kí vül szor gal mas, szak ava tott tiszt vi -
se lő nek bi zo nyult, s így csak ha mar
ön ál ló ügy osz tály ve ze té sé vel bíz zák
meg” – ír ja ró la Ku pán Ár pád (Vá -
rad, kü lön szám, 2012). 

A ka to nai ügy osz tály ve ze tői tiszt -
sé gé ből 1890-ben rend őr fő ka pi -
tánnyá ne vez ték ki. Lel ki is me re tes és
si ke re sen be töl tött szol gá la tát kö ve -
tő en, 1901-ben a vá ro si köz gyű lés fő -
jegy ző jé nek, majd alig né hány hó nap
el tel té vel he lyet tes pol gár mes ter nek
vá lasz tot ták.

Pol gár mes te ri kar ri er je 1902-ben
kez dő dött, és csak 1919-ben ért vé get.
Ez az idő szak je len ti Várad Tri a non
előt ti múlt já nak utol só di cső sé ges
éve it. A vá ros mai lát vá nyos sá ga i nak
nagy ré sze, a kul tú ra és az ipar ki emel -
ke dő vív má nyai va la mi lyen mó don
mind a Rim ler ne ve ál tal fém jel zett,
il let ve azt köz vet le nül meg elő ző idő -
szak hoz kap cso lód nak. Nagy vá rad
ek kor tájt lett „a Pe ce-par ti Pá rizs”.

E cikk nek nem cél ja ki me rí tő ap -
ró lé kos ság gal ele mez ni mind azt,
ami ért Rim lert a leg ki vá lóbb pol gár -
mes te rek, hű sé ges ha za fi ak és el kö -
te le zett evan gé li ku sok kö zött szok -
ták em le get ni. Csu pán né hány olyan
fej lesz tés re sze ret nék utal ni, ame lyet
az ak ko ri Ma gyar or szág nem sok
vá ro sa mond ha tott ma gá é nak. 

Bu da pest után Nagy vá ra don lé te -
sült el ső ként kő szín ház: a vá ros ál tal
épít te tett új, kor sze rű épü le tét 1900-
ban ad ták át. A Szig li ge ti Szín ház ma
is ékes sé ge a te le pü lés nek. Az épít -
ke zés bo nyo dal ma it Rim ler még
mint rend őr fő ka pi tány tar tot ta kor -
dá ban. De az ő ne vé hez és pol gár -
mes te ri szol gá la tá hoz köt he tő az ifj.
Ri ma nó czy Kál mán ál tal ter ve zett és
ki vi te le zett vá ros há za föl épí té se, a vá -
ro si köz vi lá gí tá si há ló zat és a vil lany -
te lep lét re ho zá sa, a víz- és csa tor na -
rend szer ki ter jesz té se, a föld gáz be -
ve ze té sé nek ki vi te le zés re kész ter ve
és ál ta lá ban az ipar, a ke res ke de lem,
a kul tú ra ered mé nyes tá mo ga tá sa, a
köz in téz mé nyek – kór há zak, is ko lák,
egy há zak stb. – föl ka ro lá sa. 

1905-ben a vá ros kül dött sé ge ar ra
kér te Ap po nyi Al bert ak ko ri kul tusz -
mi nisz tert, hogy az ál lam hat ha tó sab -
ban tá mo gas sa a tan ügyi ki adá so kat,
mint hogy Vá rad negy ven ezer tan kö -
te les gyer mek el lá tá sá ról gon dos ko dik. 

Thur zó Sán dor ze ne tör té nész ku ta -
tá sai sze rint az 1900-as évek ele jén har -
minc öt kó rus mű kö dött a vá ros ban, és
min den fon to sabb kon cer tet há rom -
szor-négy szer is mé tel tek meg telt ház
előtt. A di na mi ku san fej lő dő te le pü -
lés több or szá gos ren dez vény há zi gaz -
dá ja ként kap cso ló dott be az or szág
gaz da sá gi, po li ti kai vér ke rin gé sé be.
Szin te min den év ben tör tént va la mi ki -
emel ke dő. 1906-ban pél dá ul el in dult
Vá ra don a vil la mos köz le ke dés. 

De a vá ro si elöl já ró ság nem csak a
he lyi gon dok meg ol dá sá val volt el fog -
lal va, ha nem időt szen telt az össz ma -
gyar ság ér de ke it érin tő kér dé sek re is.

1903-ban Nagy vá rad is csat la ko zott
ah hoz az or szá gos moz ga lom hoz,
amely a ma gyar had se reg re vo nat ko -

zó nem ze ti kí vá nal mak ér vé nye sí té -
se ér de ké ben in dult. 1906-ban ün ne -
pé lyes is ten tisz te le te ket és rend kí vüli
ün ne pi köz gyű lést ren dez tek II. Rá -
kó czi Fe renc és buj do só tár sai ham va -
i nak Tö rök or szág ból va ló ha za ho za -
ta la al kal má ból. 

A há bo rú alatt a vá ros pol gár sá ga
igen te vé ke nyen igye ke zett pó tol ni a
ka to nák el lá tá sá nak hi á nyos sá ga it, és

Nagy vá rad min dent meg tett an nak
ér de ké ben is, hogy Kra toch vil Ká roly
szé kely had osz tá lya lét re jö hes sen. 

Nagy vá rad ezek ben az évek ben tel -
je sen át ala kult, meg szé pült és meg -
erő sö dött. Ezt iga zol ják a kor társ
cik kek, do ku men tu mok.

Az evan gé li kus egy ház fon tos he -
lyi sze re pét az is iga zol ja, hogy a vá -
ro si ve ze tő ség jó né hány fon tos sze -
mé lyi sé ge tag ja volt a he lyi evan gé -
li kus gyü le ke zet nek is. Nem csak a
pol gár mes ter volt lu the rá nus, de

Gla tz An tal Bi har me gyei fő is pán is;
az utób bi 1908–10-ben gyü le ke ze ti
fel ügye lői tiszt sé get vál lalt. He ge düs
Gé za vá ro si kincs tár nok szin tén vi -
selt fel ügye lői meg bí za tást, Kor bély
Jó zsef víz ügyi igaz ga tó és Busch Dá -
vid vá ro si fő épí tész temp lom épí tő
evan gé li kus pres bi te rek vol tak. Az
evan gé li kus lel kész, id. Rim ler Ká roly
pe dig tag ja volt a vá ro si ta nács nak.

Az egy ház köz ség nek két na gyon
fon tos be ru há zá sa kap cso ló dik ezek -
hez az évek hez. Min de nek előtt Ma -
terny Im re lel kész szol gá la ta ide jé ben
a Pecz Sa mu épí tész, bu da pes ti mű -
egye te mi ta nár ál tal ter ve zett és ifj.
Ri ma nó czy Kál mán ál tal 1902–1903
kö zött ki vi te le zett neo gó ti kus temp -
lom (ké pün kön), amely nek épí té sé re
a pol gár mes ter édes ap ja negy ven
évig gyűj töt te az ado má nyo kat, meg -
te remt ve így a ki vi te le zés hez szük sé -
ges alap egy har ma dát. Az egy ház köz -
ség má sik nagy vál lal ko zá sa pe dig a
Szta rill Fe renc ál tal ter ve zett és
1906–1907-ben fel épí tett evan gé li kus
is ko la, amely 1949-ig so kak szá má ra
nyúj tott szel le mi és lel ki ott hont. E
két épü let ma is ékes sé ge a gyü le ke -
zet nek – az utób bi ma evan gé li kus
óvo da ként foly tat ja kül de té sét.

A köz tisz te let nek ör ven dő, ki ér de -
me sült pol gár mes ter – rö vid be te ges -
ke dés után – 1922-ben tért ha za
meg vál tó Urá hoz. El köl tö zé sé ről
mind há rom ak ko ri ma gyar na pi lap
rész le te sen be szá molt. Te me té si pré -
di ká ci ó já ban Ma terny Im re evan -
gé li kus lel kész így fo gal ma zott:
„Mind az, amit e vá ros ban szé pet, na -
gyot, köz jó ra hasz no sat látsz és ta -
lálsz, az ő ne vé hez fű ző dik el vi tat ha -
tat la nul… ilyen val lá sos lel kü le tet,
me lyet a köz éle ti harc nem ölt ki, ke -
re sünk és be csü lünk.”

Rim ler Ká roly post mor tem dísz -
pol gá ri ki tün te té sét a csa lád ne vé ben
Ka kas Ist ván né, va la mint – a Nagy -
vá ra di Evan gé li kus Egy ház köz ség
kép vi se le té ben – a he lyi lel ki pász tor,
e so rok író ja vet te át. A vá rat lan, de
il lő el is me rés öröm és ki tün te tés
nem csak a Rim ler csa lád nak, ha -
nem az egész nagy vá ra di evan gé li -
kus ság nak.

g Má tyás At ti la

Akinaggyátetteváradot
Post mortem avat ták dísz pol gár rá Rim ler Ká rolyt
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Amíg ná la tok, Auszt rá li á ban ép pen
be kö szönt az ősz, itt hon már tom bol
a ta vasz. Igaz, tél sem volt iga zán. 

Na gyon meg le pőd tem, ami kor ír -
tad a múlt kor, hogy med ve hagy más
ételt főz tél. Mi lyen ér de kes, hogy
még fe lé tek is te rem ez a cso dá la tos
nö vény. Gyor san utá na néz tem, és
meg ta lál tam, hogy a ne ve an go lul
ram sons (né me tül Bär la uch). Idén is
si ke rült sok fi nom sá got főz ni be lő le.
Mi lyen jól esik az em ber nek a tél
után vég re va la mi fi nom, friss zöl det
en ni, amely a sza bad ég alól ke rül a
tá nyér ba, és nem az üveg ház ból!
Az eny he tél mi att ná lunk már las -
san el is vi rág zik, jó há rom-négy hét -
tel elő rébb van nak a nö vé nyek a
meg szo kot tól. 

A spár gát is ha ma rabb kezd tük el
szü re tel ni a kert ben, igaz, két szer is
el fagy tak az eny he idő mi att ko ráb -
ban elő bú jó friss haj tá sok, re mé -
lem, nem men nek tönk re a tö vek.
Ilyen kor min dig eszem be jut az a
nyá ri gya kor lat, ame lyet a né met or -
szá gi Sch ro ben ha us en ben töl töt tem.
Sch ro ben ha us en hí res spár ga ter mő
vi dék, még spár ga mú ze u muk is van.
De ak kor én még csak hír ből is mer -
tem a spár gát, vagy csak „asz pa rá -
gusz ként”, vagy is a vi rág cso kor ba
kö tött zöld ként, úgy hogy nem na gyon
ér tet tem, mi ért em le ge tik foly ton a
„Spar gelt”, vál to gat va az „As pa ra gus -
szal”. A spár ga mú ze um ban az tán
vég re ki tisz tult a kép! 

Az óta pe dig az egyik ked ven cem lett
ez az ér té kes nö vény, ame lyet már év -
ez re dek kel ez előtt is szí ve sen fo gyasz -
tot tak a kí na i ak, a per zsák és a gö rö -
gök. Hip pok ra tész a vad spár gát gyógy -
nö vény ként em lí ti, ké sőbb ve se baj és
láz el len ja va sol ták fo gyasz ta ni. 

A spár ga a li li om fé lék csa lád já ba
so rolt, egy szi kű nö vény. Nyá ron más -
fél mé ter ma gas, szel delt lom bú haj -
tá so kat fej leszt, ta lán ezért ne ve zik
egyes vi dé ke ken nyúl ár nyék nak is.
Leg főbb ér té ke a zsen ge haj tá sa, ame -
lyet síp nak ne vez nek. Ez két fé le is le -
het: a bak hát alatt ter mesz tett nö vé -
nyek síp jai fe hé rek, leg fel jebb a he gyük
li lás, a sík fe lü le ten ter mesz tett faj ták
síp jai zöl dek. A spár ga síp leg fi no -
mabb ré sze a fe je, mert nem ros tos,
igen zsen ge és íz le tes. 

A spár ga nö vény leg job ban a hu -
musz ban gaz dag és táp anya gok kal
bő sé ge sen el lá tott ho mok- vagy ho mo -
kos vá lyog ta la jo kat ked ve li. A kö tött
agyag ta la jok ból ne héz kes a sí pok ki ter -
me lé se. A há zi ker tek ben is ér de mes
egy-egy sor spár gát te le pí te ni. Ta lán
ná la tok is van már, vagy ha nincs, min -
den kép pen ül tes se tek né hány tö vet! 

Az új ül tet vény ről az el ső sí po kat
a har ma dik év ben le het be ta ka rí ta -
ni, ad dig bő sé ges trá gyá zás sal kell elő -
se gí te ni a tö vek meg erő sö dé sét. Egyéb -
ként a spár ga egyi ke le het a leg ígé re -
te sebb zöld ség fé lék nek, ame lye ket
ha zánk ban ter mesz tünk. A ta laj- és
ég haj la ti vi szo nyok ked ve zők szá -

má ra, az eu ró pai pi a cok kö zel van -
nak és kor lát la nok, te hát ez a nö vény
is azok nak a ter mé nyek nek a so rá ba
ál lít ha tó, ame lye ket a leg jobb mi nő -
ség ben és a leg gaz da sá go sabban tu -
dunk elő ál lí ta ni. 

Va jon tu dod-e, hogy Ma gyar or szág
leg hí re sebb spár ga ter mesz tő te le pü -
lé se a Tol na me gyei Ten ge lic? A Szek -
szárd tól hu szon öt ki lo mé ter re fek vő
fa lu ér de kes tör té nel mi múlt tal bír: a
kör nyé ken el te rü lő ho mo kos pusz -
tá kat ha di szál lí tá sa ik el len ér té ke ként
Gindly Or bán Fü löp és Gindly Ba lázs
Fer di nánd győ ri tő zsé rek kap ták meg
Li pót csá szár tól, a te rü le ten több
csa lá di bir tok és kas tély is épült. 

A ten ge li ci spár ga csúcs mi nő sé gű,
nagy ré szét Fran cia or szág ba, Né -
met or szág ba és Auszt ri á ba szál lít ják,
ahol rend kí vül ke re sett. Itt hon a leg -
igé nye sebb ét ter mek ben le het ta lál -
koz ni ve le. 

Ha ép pen ilyen tájt lá to gat ná tok
ha za, min den kép pen el kell majd
men nünk Ten ge lic re spár gá ért! És
per sze az evan gé li kus temp lo mot is
meg néz zük majd, mert Ten ge li cen
az is van! 

Sze re tet tel ölel nő vé red: 
g Ani kó

Ked ves Hú gom!
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Üz eneT Az Ar Ar áTról

Rovatgazda: Sánta Anikó
ararat@lutheran.hu

eK Me-est – negy ven éve szol gál 
a ma gyar or szá gi lep ra misszió

Evan gé li kus kül misszi ói est ke re té ben Risk óné Fa ze kas Már ta re for má tus
lel kész , a ma gyar or szá gi Lep ra misszió igaz ga tó ja ve tí tett ké pes elő adást
tart a ma gyar or szá gi Lep ra misszió negy ven éves szol gá la ti év for du ló já ra
em lé kez ve Kí na má sik ar ca cím mel a Lep ra misszió kí nai szol gá la tá ról. Idő -
pont: má jus 19., hét fő, 18.00. Hely szín: 1085 Bu da pest, Ül lői út 24., föld -
szin ti elő adó te rem (be já rat az ut ca fe lől).

Min den ér dek lő dőt sze re tet tel hí vunk és vá runk.
Az Evan gé li kus Kül misszi ói Egye sü let ve ze tő sé ge

Kon fe ren cia a te rem tés ün nep al kal má ból
A kör nye zet vé del mi vi lág nap és a 24. te rem tés ün nep al kal má ból Te rem -
tés a ki bon ta ko zás, a fej lő dés ke re tei kö zött cím mel kon fe ren ci át szer vez
a Misszi ói és Kör nye ze ti Köz pont és a Jé zus Test vé rei Öku me ni kus Dia -
kó ni ai Rend (JTR) má jus 15–17-én Bu da pes ten, az evan gé li kus egy ház
or szá gos iro dá já nak épü le té ben (1085 Bu da pest, Ül lői út 24., ut cá ról nyí -
ló föld szin ti te rem).

prog ram
Má jus 15., csü tör tök
18.00: Kö szön tés – Né me thy né Uzo ni Han na fel ügye lő • 18.10: A te rem -
tés ről az Ószö vet ség ben – dr. Zsig mondy Ár pád pri or em. • 18.50: A te -
rem tés hez kap cso ló dó imád sá gok – Bi czó Dé nes kán tor-spi ri tu á lis • Bü -
fé • 19.00: „ Össze köt ni az eget a föld del” – Ko vács Esz ter és Tré fás Mik -
lós mű vész há zas pár ta nú ság té te le • 19.40: Szeu rat – Össze kö té si szol gá -
la ta im és kí sér le te im – A je len lé vők sze mé lyes be szá mo lói. • 20.30: Esti
me di tá ció Ro ma no Gu ar di ni nyo mán – Bi czó Gé zá né

Má jus 16., pén tek
14.30: Öku me ni kus, tel jes li tur gi á jú is ten tisz te let: …és meg je lent az egy -
ház – Bi czó Dé nes, Ga nicz Lász ló, Szé chey Bé la Jó zsef, Tóth Me lin da,
Zsig mondy Ár pád • 15.30: Kö szön té sek • 15.40: Te rem tés a bio ló gi ai fej -
lő dés út ján – Fa lus And rás aka dé mi kus • 16.30: A köl té szet te rem tő ere -
jé vel (vers mon dás) – Tilly Gab ri el la elő adó mű vész • 16.40: Az uni ver -
zum ko ra és ala ku lá sa egy ke resz tyén fi zi kus sze mé vel – Sza kács Ta más
fi zi kus-lel kész • Bü fé • 17.30: Tu do má nyos ke rek asz tal – Jan csó Gá bor,
Sze bik Im re, Tóth Me lin da – az elő adók be kap cso ló dá sá val • 18.30: Esti
Ta izé-ima: Krisz tus, a te rem tés vég re haj tó ja – p. Ba zil • 19.10: Kon zul -
tá ció

Má jus 17., szom bat
9.00: Reg ge li áhí tat: a tu dós kö zös sé gek szol gá la ta – p. Frank He ge düs
• 9.40: Az al kot má nyo zás je len tő sé ge az ér ték rend ki ala kí tá sá ban – Illyés
Me lin da • 10.00: A lé te zés és te rem tés kér dé sei Mil ton nál és Ma dách -
nál – Tóth Me lin da • 10.20: Um welttä tig ke it in der evan gelis c hen Kirche
Ös ter re ichs – Frau Kam pel müh ler • 10.50: Zsol tá ro zás – La ka tos Jó zsef
elő adó mű vész • Bü fé • 11.10: Te rem tés a ki bon ta ko zás, a fej lő dés ke re -
tei kö zött – Szé chey Bé la Jó zsef • 11.50: Ál ta lá nos meg be szé lés je len ről
és jö vő ről – Né me thy Zol tán, Tóth Me lin da és Szé chey Bé la Jó zsef • 13.00:
JTR-köz gyű lés • 13.30: Zá ró áhí tat • 14.00: Úti ál dás

H i r d e T é s e K

Di vat ma a ke resz té nyek kö zött a zsi -
dó hús vét (vagy is pészah) elő es té jén
szo ká sos va cso ra, a szé der meg tar tá -
sa. Mi ért nem jó ez? 

A szé der סדר) hé ber szó, je len té se
„rend”) el ső sor ban em lé ke zés az
egyip to mi fog ság ból va ló meg me ne -
kü lés re, de e kü lö nös szer tar tá son
szin te min den moz za nat nak je len té -

se van. Na gyon fon tos szim bó lu -
mok he lyez ked nek el az úgy ne ve zett
szé der tá lon is. Egyik ilyen szim bó lum
a zroá amely leg gyak rab ban ,(זרוע)
csir ke nyak, és el fo gyasz tás nél kül
megy a sze mét be. A zroá jel ké pe zi azt
az egész ben sült bá rányt, ame lyet a
je ru zsá le mi temp lom szen té lyé nél

ál doz tak. A temp lo mot azon ban 70-
ben le rom bol ták Ti tus Fla vi us Ves -
pa si a nus ró mai csá szár se re gei, és az -
óta sem épül he tett új já, így a zsi dó hit
sze rint nem fo gyaszt hat ják el az ál -
do za tot. A zroá a gyászt je le ní ti meg,
és a nyár de re kán tar tott ti sá be áv
ne vű – a két szer is föl dig (תשעה באב)
rom bolt temp lom ra em lé kez te tő –
böj ti gyász ün ne pet hoz za a ta va szi
sza ba du lás ün nep ár nyé ka ként elénk.

Mi, ke resz té nyek, Jé zus ban meg -
lát tuk a mes si ást – aki a Mes si ás,
mert nincs má sik, és nem is vár ha -
tó má sik. Ami kor itt lesz az ide je, ak -
kor is Jé zus fog vissza jön ni, nem a
szé der en is várt Il lés pró fé ta (Éli ja hu).
A temp lom az ő tes te, az egye te mes
egy ház, a gyü le ke zet. S eb ben az „új
temp lom ban” Jé zus a bá rány, vagy -
is az ál do zat. Azért kel lett meg hal nia,
hogy az Atyá tól el sza kí tott, bű nös
em ber nek le gyen va ló di vált sá ga.
Ezért ha sadt ket té a Szen tek szent jé -
nek kár pit ja, mert az ő ha lá la ál tal
me he tünk Is ten szí ne elé. 

Hí vő ke resz tény ként nem erő sít -
het jük meg a zsi dó sá got a temp lom
el pusz tu lá sa és a temp lom ol tá rán va -
ló bá rány ál do zat ki vi te lez he tet len sé -
ge mi at ti ke se rű sé gé ben, me lyet a
szé der egyes ele mei szim bo li zál nak,
mert a temp lom fel épült (Jn 2,13–22),
és az ál do zat árán a meg vál tá sunk
örök ké és vissza von ha tat la nul el vé -
gez te tett.

g Ká roly György Ta más
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VASÁRNAP

6.00 / Bartók rádió
Muzsikáló reggel
Vasárnapi orgonamuzsika
6.45 / Duna Tv
Világ-nézet
Ábrahám gyermekei
9.00 / Pax Tv
Evangélikus istentisztelet 
a budavári evangélikus
templomból
10.15 / M1
Evangélikus magazin
10.40 / M1
Református ifjúsági műsor
11.15 / M1
Balaton-felvidéki 
református templomok
Monoszló
11.30 / M1
Túrmezei Erzsébet-portré
15.20 / M1
Ybl 200
A ferencvárosi templom 
a Bakáts téren

HÉTFŐ

9.05 / Duna Tv
Mesélő cégtáblák
(magyar ismeretterjesztő
sorozat)
A Zsolnay
14.35 / M3
Irodalmi barangolás – 
Békés megyében
Őszutó
16.20 / Duna World
Református ifjúsági műsor
18.30 / M1
A következő (kvízműsor)
19.35 / M3
Czillei és a Hunyadiak
Közvetítés a Nemzeti
Színházból felvételről
23.15 / M1
Aranymetszés
(kulturális magazin)
23.40 / Duna Tv
A zenén túl – 
Vásáry Tamás 
zenés beszélgetései

KEDD

16.00 / Duna World
Élő egyház (vallási híradó)
20.00 / Pax Tv
Kút (élő interaktív műsor)
Műsorvezető: Deák László
evangélikus lelkész
20.00 / Corvinus Rádió
(Sopron)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(corvinusradio.hu)
21.00 / M1
Eurovíziós dalfesztivál 2014
1. elődöntő
21.25 / Duna World
Fogadalomtétel
(magyar dokumentumfilm,
1974) (66’)
23.05 / Duna Tv
Kultikon (kulturális magazin)
23.30 / Duna Tv
Megtört ölelések
(spanyol filmdráma, 2009) (122’)

SZERDA

10.00 / Duna Tv
Magyar elsők
(magyar ismeretterjesztő
sorozat)
Az első magyar villamosjárat
11.50 / M3
A magyar írásbeliség története
(magyar ismeretterjesztő
sorozat)
Az akadémiai helyesírás
megszületése, kézírásunk titkai 
13.30 / Kossuth rádió
,,Tebenned bíztunk eleitől fogva...’’
A református egyház félórája
15.10 / Duna Tv
A paraszt
(magyar dokumentumfilm)
16.00 / Duna World
Evangélikus magazin
17.40 / M1
Ridikül (női talkshow)
20.20 / M1
Szabadság tér ’89
(történelmi magazinműsor)

CSÜTÖRTÖK

5.15 / M1
Hajnali gondolatok
Hajnal Zoltán 
baptista lelkész: 
„Krisztus szeretetét
megismerni...’’
14.55 / Duna Tv
Kövek és emberek
(francia dokumentumfilm-
sorozat)
Kertészkedés a szigeteken
17.05 / Duna Tv
Váratlan utazás
(kanadai tévéfilmsorozat)
21.00 / M1
Eurovíziós dalfesztivál 2014
2. elődöntő
0.05 / M1
A rejtélyes XX. század
Kun Miklós történész műsora
0.25 / M2
On the Spot
(dokumentumfilm-sorozat)
Törzsek: erbore

PÉNTEK

7.35 / Duna Tv
80 liter alatt a Föld körül
(magyar dokumentumfilm-
sorozat)
8.35 / Duna Tv
Lyukasóra (irodalmi műsor)
11.25 / Agnus Rádió
(Kolozsvár)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(agnusradio.ro)
16.30 / Duna World
Család-barát (magazinműsor)
19.30 / Duna World
Hazajáró
Fogarasi-havasok
23.15 / Duna Tv
Baraka
(amerikai dokumentumfilm)
(92’)
1.05 / Duna Tv
Akadálytalanul
Anyák, akik mások

SZOMBAT

5.55 / Duna Tv
Másfél millió lépés 
Magyarországon – 32 év múlva
(magyar ismeretterjesztő sorozat)
Zemplén – 
Szépség, szegénység, remény
7.40 / Duna Tv
Élő egyház (vallási híradó)
8.10 / Duna Tv
Isten kezében
10.20 / Duna World
Szerelmes földrajz
Korzenszky Richárd
13.05 / Duna World
Nyelvőrző
15.30 / Szent István Rádió
Ökumené – 
Testvéregyházak félórája
Benne: Lélekhangoló
(szentistvanradio.hu)
19.15 / Duna Tv
Hogy volt?!
Udvaros Dorottya
felvételeiből

VASÁRNAP

6.50 / Mária Rádió
Ökumenikus lapszemle
8.00 / Civil Rádió (Budapest)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(civilradio.hu, ismétlés: 22.00)
9.05 / Duna Tv
Napok, évek, évszázadok
Tőkéczki László műsora
9.00 / Pax Tv
Evangélikus istentisztelet 
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Va sár nap (má jus 4.)
Igen ir gal mas és kö nyö rü le tes az Úr. Jak 5,11b (Zsolt 25,16; Jn 10,11–16/27–30/;
1Pt 2,21b–25; Zsolt 56) Ke vés em ber nek van ir gal mas sze me: a leg több em be ri
te kin tet ne vel, meg ró, fi gyel mez tet vagy el ítél. Is ten sze me a szü lőé, aki ész re -
ve szi raj tunk ön nön vo ná sa it, kedv tel ve fi gye li a szárny pró bál ga tá sa in kat, nem
re meg nek meg a pil lái ak kor sem, ami kor má sok már ré gen el ta kar ták elő lünk
a sze mü ket. Rá adá sul mind ez csak vissz fé nye an nak, ami a szí vé ben van. Nin -
csen olyan tá vo li vagy ka nyar gós út, amely ne hoz zá ve zet ne ben nün ket. Nin -
csen olyan sza ka dék, amely nek az al já ra ne tud na utá nunk száll ni a jó pász tor.
Nin csen az a zör ge tő, aki Is tent ke res ve ne nyi tott aj tó kon dö röm böl ne.

Hét fő (má jus 5.)
Ami ugyan is nem lát ha tó Is ten ből: az ő örök ha tal ma és is ten sé ge, az a vi -
lág te rem té sé től fog va al ko tá sa i nak ér tel mes vizs gá la ta ré vén meg lát ha tó. Róm
1,20a (Neh 9,6; 4Móz 27,/12–14/15–23; 1Jn 3,1–10) A kü tyük kor sza ká ban élünk:
lap to pok, tab le tek, okos te le fo nok akad nak úton-út fé len a ke zünk ügyé be. Ahol
két vagy há rom ovis fe je össze ha jol, ott biz tos, hogy ked venc elekt ro nikus
já té kuk leg újabb fej lesz té se it cso dál ják. Hol ta lá lunk még ál la tot és nö vényt,
fel hőt, na pot és he gyet, ame lye ket ér tel me sen vizs gál hat nánk, hogy Is ten nyo -
má ra buk kan junk? Vagy ta lán ma gun kon len ne ér de mes el kez de nünk? Csak
tud nánk föl is mer ni te remt mény vol tun kat!

Kedd (má jus 6.)
Jé zus így szólt Si mon Pé ter hez: „Én kö nyö rög tem ér ted, hogy el ne fo gyat koz -
zék a hi ted.” Lk 22,32a (Ézs 7,9b; 1Kor 4,9–16; 1Jn 3,11–18) Ho vá ju tot tunk,
ami kor már nem mi kö nyör günk Is ten hez, ha nem Jé zus Krisz tus kö nyö rög
ér tünk, hogy el ne fo gyat koz zék a hi tünk? Ami kor az imá ink üre sen kop pan -
ná nak a föl dön, ha a Szent lé lek nem ese dez nék ér tünk ki mond ha tat lan fo hász -
ko dá sok kal, és nem jár na köz ben ér tünk az Atyá nál? De el veszt het nénk-e a
re mé nyün ket akár egy perc re is, ami kor ma ga a Szent há rom ság szö vet ke zett
össze az ér de künk ben? Is ten fö löt tem, Is ten kö röt tem, Is ten ben nem, kö nyö -
rülj raj tam!

Szer da (má jus 7.)
Pál ír ja: Fé lek azon ban, hogy amint a kí gyó meg csal ta Évát ra vasz sá gá val,
úgy tán to rod nak el a ti gon do la ta i tok is a Krisz tus irán ti őszin te és tisz ta hű -
ség től. 2Kor 11,3 (1Móz 3,6; Jn 17,20–26; 1Jn 3,19–24) „Rej tel mek ha zen ge -
nek, / őrt ál lok, mint me sék be’. / Be buj tat tál en ge met / tal pig ne héz hű ség -
be.” (Jó zsef At ti la) Jó len ne hű sé ges nek len ni, de még ma gunk hoz sem tu -
dunk hű sé ge sek ma rad ni. Ke res sük, ho gyan tud nánk mi nél sok szí nűbb hely -
ze tek ben ki pró bál ni és meg va ló sí ta ni ön ma gun kat. A há zas sá ga ink öt ven -
szá za lé kos eséllyel vá lás sal vég ződ nek. Lel ki tár sak ról, igaz sze rel mek ről, tes -
tünk ből szü le tett vagy szü le ten dő gyer me kek ről tu dunk le mon da ni egyik nap -
ról a má sik ra. Ho gyan tud nánk hát hű sé ge sek ma rad ni tisz tán és őszin tén
Jé zus Krisz tus hoz? Vagy le het, hogy e hű ség gel kel le ne min dent el kez de ni?

Csü tör tök (má jus 8.)
Meg íz lel té tek, hogy jó sá gos az Úr. 1Pt 2,3 (Ézs 9,2; Ef 4,/8–10/11–16; 1Jn 4,1–
6) Ak kor fi nom a sü te mény, ha nem csak cu kor ke rül be le, ha nem egy csi -
pet só és né mi fa nyar íz is, mint pél dá ul cit rom héj, rum vagy sa vany kás gyü -
mölcs. Az éle tünk be is kell a könnyek sós sá ga, a szen ve dés ke se rű sé ge, hogy
ki ke re ked je nek az ízei. Is ten jó sá ga sem va jas vagy szi ru pos, amely émely -
gést és csö mört okoz na, ha nem az élet egé szét át fo gó, ki pró bált és el nem
ve he tő örö met adó, iz gal mas bi zo nyos ság. Aho gyan a hús vét reg ge li fosz -
lós ka lács ban is ér ző dik a nagy csü tör tö ki kö zös tál ba már tás moz du la ta meg
a nagy pén te ki meg tö re té sé és a nagy szom ba ti re mény vesz tett sé gé. A jó ság
íze nem csak édes, de erős, táp lá ló és tel jes is.

pén tek (má jus 9.)
Aki szom ja zik, jöj jön! Aki akar ja, ve gye az élet vi zét in gyen! Jel 22,17 (Ézs 12,3;
Mt 26,30–35; 1Jn 4,7–16a) Elég ol csó nak tű nik a ke gye lem: in gyen van. Jöj -
jön, aki szom ja zik, és igyék! Jöjj! Bár van nak, akik nem hi va ta lo sak: az ebek,
a va rázs lók és a há zas ság tö rők, a gyil ko sok és a bál vány imá dók, vagy is azok,
akik sze re tik és cse lek szik a ha zug sá got (Jel 22,15). A né hány em ber, aki nek
a ha zug ság nem töl töt te meg a szá ját, és ön ámí tás sal sem csap ta el a gyom -
rát, ha nem az igaz ság utá ni só vár gás ban ki szá radt a szá ja, most öröm mel lát -
hat ja, hogy bő vi zű a for rás, min den csöpp je gyó gyít, új erőt ád. És le sem kell
ha jol nia, mert má sok eme lik a szá já hoz a po ha rat, hogy igyék. Ol csó az élet
vi ze, in gyen van. Csak a krisz tu si sze gény sé gért és az igaz ság utá ni szom -
jú sá gért ne ké ne olyan nagy árat fi zet ni.

Szom bat (má jus 10.)
Min den ki úgy ad jon, aho gyan elő re el dön töt te szí vé ben, ne ked vet le nül vagy
kény sze rű ség ből, mert „a jó ked vű ada ko zót sze re ti az Is ten”. 2Kor 9,7 (2Móz
35,29; Jn 14,1–6; 1Jn 4,16b–21) Aki jó ked vű, nem fél. Aki jó ked vű, hall gat az
el ső meg ér zé sé re, amely nagy lel kű vé te szi. Aki jó ked vű, nem lé pi át a ha tá -
ro kat, ha nem fö löt te van a ha tá rok nak. Aki jó ked vű, meg tud ja kü lön böz tet -
ni a lé nye ges és a lé nyeg te len dol go kat, és tud ja az előb bi ek sze rint ala kí ta -
ni az éle tét. Amíg a szo mo rú hi tel te len né, ad dig a jó ked vű ke resz tény hi te -
les sé te szi Jé zus Krisz tus sza va it, és föl csil lant ja, hogy Is ten or szá ga már most
kö zöt tünk van. Aki jó ked vű, nem csak ada ko zik, ha nem ön ma gát ad ja.

g Rozs-Nagy Szil via

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

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

a Dé li Egy ház ke rü let fel ügye lője
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HÍREK, HIRDETÉSEK

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

Bu da vá ri evan gé li kus Sza bad egye tem
A Bé csi ka pu té ri evan gé li kus temp lom ká pol ná já ban (Bu da pest I. ker.,Tán -
csics Mi hály u. 28.) min den hó nap el ső hét fő jén 19 órai kez det tel sza -
bad egye te mi elő adá sok han goz nak el. A kö vet ke ző és egy ben a má so -
dik évad utol só al kal ma má jus 5-én lesz. Csom Gyu la, a mű sza ki tu do -
mány dok to ra, pro fes sor eme ri tus, az MTA Ener ge ti kai Bi zott sá gá nak
ko ráb bi el nö ke Fenn tart ha tó fej lő dés és atom ener gia cím mel tart elő adást.
Az est há zi gaz dá ja dr. Fa bi ny Ta más püs pök. A szer ve zők min den ér -
dek lő dőt szí ve sen lát nak.

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

fé bé-tag gyű lés
A Fé bé Evan gé li kus Di a ko nissza -
egye sü let so ron kö vet ke ző tag -
gyű lé sét má jus 23-án, pén te ken
13 óra kor tart ja a Sa rep ta-sze re -
tet ott hon temp lo má ban (Bu da -
pest II., Ör dög árok u. 9.).


